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Fonduri nerambursabile pentru creșterea 
performanței energetice a infrastructurii 

clădirilor rezidențiale din municipiul Giurgiu
În data de 4 iunie, Liviu Gabriel Mușat, directorul 

Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
a semnat alături de Nicolae Barbu, primarul munici-
piului Giurgiu, contractul de finanțare aferent proiec-
tului „Lucrări de intervenție pentru creșterea performan ‐
ței energetice a blocurilor de locuințe, municipiul Giur giu, 
Ansamblul 3”. Aplicația, a cărei valoare totală este de 
peste 5,2 milioane de lei, a obținut finanțare neram-
bursabilă prin Programul Operațional Regional 2014-
2020, în cadrul Axei prioritare 3 - „Sprijinirea tranziției 
către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea 
de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei 
din surse regenerabile în infrastructurile publice, in‐
clusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, 
Operațiunea A – Clădiri rezidențiale. 

Primăria Municipiului Giurgiu, având calitatea de 
beneficiar de finanțare europeană, își propune ca prin 
acest demers să îmbunătățească eficiența energetică 
a infrastructurii clădirilor rezidențiale cuprinse în cel 
de-al treilea ansamblu. Pentru realizarea acestui obiec-
tiv, vor fi efectuate lucrări de reabilitare termică ce vor 
determina scăderea consumului de energie și reduce -
rea emisiilor de gaze cu efect de seră, 299 de gospo-
dării primind astfel o mai bună încadrare din punct de 
vedere energetic.  

Proiectul depus spre finanțare de administrația 
municipală giurgiuveană are o valoare totală de 
5.213.462,36 lei. Din aceștia, peste 2,5 milioane de lei 
provin din Fondul European pentru Dezvoltare Regio-
nală (FEDR), aproape 456 de mii de lei reprezintă con -
tribuția de la bugetul de stat, în timp ce peste două mi -
lioane de lei constituie cofinanțarea eligibilă a be ne ficiarului. 
Implementarea proiectului se realizează 72 de luni, în 

perioada 1 aprilie 2016 – 28 martie 2022.  
În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înre-

gistrat 1.165 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse pe 
SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursa-
bile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului 
Giurgiu, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 
119 aplicații, având o valoare solicitată de aproximativ 
800 de milioane de lei. Dintre acestea, prin cele 23 de 
proiecte aferente Axei prioritare 3 se solicită fonduri 
de aproape 70 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi -
nan țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 
2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat 
implementării Programului în regiunea Sud - Mun-
tenia, regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Peste 25 de milioane de lei din fonduri Regio 
pentru îmbunătățirea infrastructurii de turism 

din stațiunea Amara
Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare 

Regională Sud Muntenia, și Ion Măiță, primarul orașului Amara, 
au semnat în data de 3 iunie, în prezența lui Victor Moraru, 
președintele Consiliului Județean Ialomița, contractele de 
finanțare aferente proiectelor „Reabilitare Zona 4 Complex 
Balnear Plaja Zorilor” și „Dezvoltarea infrastructurii de turism 
în stațiunea balneoclimaterică Ama ra prin amenajarea Plajei 
Perla”. Prin aceste două contracte, Primăria Orașului Amara 
beneficiază de finanțare europeană neram bursabilă prin Regio 
(Programul Operațional Regional 2014-2020), Axa prioritară 7 
– „Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă 
a turismului”, Prioritatea de investiții 7.1 – „Sprijinirea unei 
creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea 
potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru 
anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale 
aflate în declin, precum și sporirea acce sibilității și dezvoltarea 
resurselor naturale și culturale specifice”. Prin acest dublu de-
mers, administrația orașului Amara își propune să dezvolte 
turismul îmbunătățind infrastructura specifică activităților de 
agrement, tratament și relaxare. Astfel, investițiile de peste 
25 de milioane de lei, estimate prin apli cațiile depuse, vor con -
duce la reabilitarea unor spații deschise, amenajarea infras-
tructurii rutiere și a sistemului de iluminat, realizarea de trasee 
pietonale, amenajarea unor spații verzi, precum și a unor supra -
fețe aferente posturilor de salvamar. După implementarea pro -
iectului, numărul de vizite preconizate va fi de peste 20.000 anual. 

Proiectul privind reabilitarea Zonei 4 din cadrul Comple xu -
lui Balnear Plaja Zorilor are o valoare totală de 10.180.211,46 lei. 
Din aceștia, contribuția nerambursabilă din Fondul European 
pentru Dezvoltare Regională (FEDR) este de peste 8 milioane de 
lei, alocarea din bugetul de stat se ridică la aproximativ 1,3 mili -
oane de lei, în timp ce aproape 194 de mii de lei constituie cofi -
nanțarea eligibilă a beneficiarului. Implementarea acestui proiect 
se realizează în perioada 25 februarie 2016 – 31 decembrie 2021. 

În vederea amenajării Plajei Perla sunt calculate investiții în va -
loare de 15.056.661,11 lei, din care prin FEDR sunt alocate pes -
te 12 milioane de lei, contribuția de la bugetul de stat este de 
aproximativ 2,5 milioane de lei, beneficiarul având o cofi nan -
țare eligibilă de aproape 298 de mii de lei. Aplicația are o dura -
tă de implementare de 71 de luni, începând cu 25 februarie 2016. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 
1.165 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse pe SUERD), prin 
care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,8 mi-
liarde de lei. La nivelul județului Ialomița, au fost depuse 86 
aplicații, având o valoare solicitată de peste 800 de milioane 
de lei. Dintre acestea, prin opt proiecte înregistrate în cadrul 
Axei prioritare 7, Prioritatea de investiții 7.1, se solicită fonduri 
de aproximativ 94 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi -
nan țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 
2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat 
implementării Programului în regiunea Sud - Mun-
tenia, regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Fonduri de peste 15 milioane de lei 
pentru eficientizarea energetică a infrastructurii 

Bazinului Olimpic din Pitești

Joi, 30 mai, Liviu Gabriel Mușat, 
directorul Agenției pentru Dezvoltare 

Regională Sud Muntenia, și Constantin 
Cornel Ionică, primarul municipiului 
Pitești, au semnat contractul de finanțare 
aferent proiectului „Modernizare, montare 
sistem panouri solare și eficientizare 
energetică a Bazinului Olimpic din 
Pitești” finanțat din Programul 
Operațional Regional 2014-2020 (POR). 

Depusă în cadrul Axei prioritare 3 „Sprijinirea tran ‐
ziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, 
Prioritatea de investiții 3.1 „Sprijinirea eficienței ener‐
getice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile pu‐
blice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuin ‐
țe lor”, Operațiunea B – Clădiri publice, cererea de fi -
nanțare are o valoare totală de 15.794.577,97 lei. Din tre 
aceștia, peste 11,6 milioane de lei reprezintă con -
tribuția nerambursabilă din Fondul European pentru Dez -
voltare Regională (FEDR), aproape 1,8 milioane de lei 
provin din bugetul de stat, iar aproximativ 274 de mii de 
lei reprezintă cofinanțarea eligibilă a beneficiarului. Pro -
iectul are o perioadă de implementare de 68 de luni (25 
aprilie 2016 – 30 noiembrie 2021). 

Primăria Municipiului Pitești, în calitate de bene-
ficiar de fonduri Regio, și-a propus prin această iniția -
tivă să crească eficiența energetică a infrastructurii Ba -
zinului Olimpic, clădirea trecând de la clasa energetică 
D la clasa energetică B. Pentru realizarea acestui obiec-
tiv vor fi efectuate lucrări de izolații termice și hidro -
izo lații, vor fi montate geamuri termoizolante și pano uri 
solare, vor fi instalate aparate de climatizare de ge ne -
rație nouă, precum și recuperatoare de căldură. De 

asemenea, va fi instalat un sistem de climatizare Va-
riable Refrigement Flow și vor fi montate corpuri de ilumi -
nat eficiente din punct de vedere energetic, cu o durată 
ridicată de viață. Astfel, realizarea acestor lucrări va avea 
ca efect reducerea consumului anual de energie, și, implicit, 
diminuarea cheltuielilor aferente uti li tăților publice.  

În prezent, în regiunea Sud Muntenia au fost depu -
se 1.165 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate SU-
ERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile 
de peste 7,8 miliarde de lei. Dintre acestea, 244 de 
aplicații, având o valoare eligibilă finanțată din FEDR 
și bugetul de stat, de peste un miliard de lei, provin din 
județul Argeș. În acest context, în cadrul Axei prioritare 
3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scă‐
zute de carbon”, au fost înregistrate 13 aplicații ce au 
o valoare solicitată de peste 176 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi -
nan țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 
2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat 
implementării Programului în regiunea Sud - Mun-
tenia, regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Seminar de instruire destinat beneficiarilor 
de finanțare europeană din administrația publică

În data de 30 mai, Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia a inițiat o nouă acțiune cu scop instructiv 
destinată beneficiarilor de fonduri Regio din regiunea noas-
tră, reprezentanți ai administrațiilor publice locale. 

În cadrul seminarului de instruire ce a avut loc la 
sediul central al Agenției, au fost date recomandări pri -
vind întocmirea materialelor de publicitate conform Ma -
nualului de identitate vizuală, elaborarea cererilor de 
rambursare și efectuarea de achiziții, în baza instruc -
țiunilor și a ordonanțelor de urgență emise de Autori-
tatea de Management pentru Programul Operațional 
Regional (POR) 2014 – 2020, respectiv măsuri referi-
toare la procesul de monitorizare a proiectelor. 

Evenimentul organizat de ADR Sud Muntenia prin 
intermediul Direcției Organism Intermediar POR a reu-
nit beneficiarii de fonduri nerambursabile din Sud Mun -
tenia care au valorificat oportunitățile de finanțare des -
chise în cadrul diferitelor axe prioritare aferente POR 
Astfel, s-au putut edifica aspecte vizând implementa-
rea proiectelor ce au ca obiectiv: tranziția către o eco-
nomie cu emisii scăzute de carbon (Axa prioritară 3), 

îmbunătățirea mediului urban și conservarea protecția 
și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural (Axa 
prioritară 5), precum și dezvoltarea infrastructurii de 
sănătate și sociale (Axa prioritară 8), precum și îmbu -
nătățirea infrastructurii educaționale (Axa prioritară 10). 

Prin organizarea acestui seminar de instruire, ADR 
Sud Muntenia continuă procesul de susținere a bene-
ficiarilor de fonduri europene prin informarea lor con-
stantă, astfel încât proiectele de investiții depuse de 
aceștia să determine creșterea competitivității econo-
mice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comu ni -
tă ților locale și regionale.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi -
nan țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 
2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat 
implementării Programului în regiunea Sud - Mun-
tenia, regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Pucioasa – 42 de milioane de lei 
destinate infrastructurii de turism

Miercuri, 29 mai, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agen -
ției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Constan -
tin-Emilian Ana, primarul orașului Pucioasa, au semnat, 
în prezența lui Alexandru Oprea, președintele Consiliului 
Județean Dâmbovița, contractele de finanțare pentru pro-
iectele „Modernizare și amenajare peisageră în zona cen‐
trală a stațiunii balneoclimaterice oraș Pucioasa” și „Creare 
zonă de agrement Moțăianca în stațiunea balneoclima‐
terică oraș Pucioasa”. Astfel, cele două aplicații primesc fon -
duri europene nerambursabile prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020 (POR), Axa prioritară 7 – „Diversifi‐
carea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a tu‐
rismului”, Prioritatea de investiții 7.1 – „Sprijinirea unei creș ‐
teri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea 
potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale 
pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității 
și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice”. 

Pentru creșterea numărului de vizitatori cu 20 % față 
de anul 2016, la obiectivele puse în valoare prin cele două 
inițiative, Primăria Orașului Pucioasa, în calitate de bene-
ficiar de finanțare europeană nerambursabilă, va realiza 
investiții cu ajutorul cărora va amenaja o parcare, va dez-
volta infrastructura rutieră aferentă celor două obiective 
ale proiectelor, organizând totodată spații verzi și zone de 
agrement destinate turiștilor și populației din Pucioasa. 

Durata de implementare a proiectului „Modernizare 
și amenajare peisageră în zona centrală a stațiunii bal‐
neoclimaterice oraș Pucioasa” este de 77 de luni, începând 
cu 24 noiembrie 2016, valoarea totală ridicându-se la 
22.478.322,30 lei. Din aceștia, contribuția nerambursabilă 
din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) 
este de peste 18 milioane de lei, alocarea din bugetul de 
stat are o valoare de aproximativ 2,8 milioane de lei, în 
timp ce aproape 435 de mii de lei constituie cofinanțarea 
eligibilă a beneficiarului. 

În vederea creării zonei de agrement Moțăianca sunt 
estimate investiții în valoare de 19.987.759,69 lei, din care 
prin FEDR sunt alocate peste 16 milioane de lei, bugetul 
de stat contribuie cu aproximativ 2,5 milioane de lei, be-
neficiarul având o cofinanțare eligibilă de aproape 386 
de mii de lei. Implementarea acestui proiect se realizează 
în perioada 4 aprilie 2017 – 31 ianuarie 2023. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 
1.165 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate SUERD), 
prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 
7,8 miliarde de lei. La nivelul județului Dâmbovița, au fost 
depuse 216 aplicații, având o valoare solicitată de peste 
1,5 miliarde de lei. Dintre acestea trei proiecte înregistrate 
în cadrul Axei prioritare 7, Prioritatea de investiții 7.1, so-
licită fonduri de peste 61 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi -
nan țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 
2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat 
implementării Programului în regiunea Sud - Mun-
tenia, regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Investiții de peste 1,4 milioane de lei pentru infrastructura 
educațională preșcolară din comuna Hulubești

Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției 
pentru Dezvoltare Regională Sud 

Muntenia, a semnat, în data de 29 mai, 
alături de Aurel Marinescu, primarul 
comunei Hulubești, din județul 
Dâmbovița, contractul de finanțare 
pentru aplicația „Reabilitare, extindere 
cu centrală termică și dotare grădiniță 
existentă P+1”. 

Proiectul a fost depus spre finanțare din Programul 
Operațional Regional 2014-2020, în cadrul Axei priorita -
re 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, 
Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație și 
formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobân ‐
direa de competențe și învățare pe tot parcursul vieții 
prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și forma ‐
re”, Obiectiv specific 10.1 „Creșterea gradului de par‐
ticipare la nivelul educației timpurii și învățământului 
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de pă ‐
răsire timpurie a sistemului”, apel dedicat învățămân -
tului antepreșcolar și preșcolar, Operațiunea A. 

Primăria Comunei Hulubești, beneficiar de finan -
țare europeană nerambursabilă, și-a propus să îmbu -
nă tățească infrastructura educațională a unității pre -
școlare cu program normal existente. Astfel, reabi litarea, 
extinderea și dotarea cu centrală termică a grădiniței 
din localitatea Hulubești vor asigura utilitățile necesare 
funcționării instituției, facilitându-se totodată accesul 
la educație pentru elevii cu nevoi speciale. Prin reali-
zarea acestor investiții, cei 38 de preșcolari vor bene-
ficia de un nou context educațional, optimizat și atrac-
tiv, adaptat nevoilor lor prin activitatea educativă asi gurată 
de cadrele didactice. 

Având o perioadă de implementare de 37 de luni, 
începând cu 1 septembrie 2017, proiectul vizează in ves -
tiții a căror valoare totală se ridică la 1.476.730,45 lei. Din 

aceștia, aproximativ un milion de lei constituie contri -
buția din Fondul European pentru Dezvoltare Regiona -
lă (FEDR), peste 160 de mii de lei fiind contribuția din 
bugetul de stat, în timp ce aproape 25 de mii de lei 
constituie cofinanțarea eligibilă a beneficiarului. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înre-
gistrat 1.165 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate 
SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursa-
bile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului Dâm -
bovița, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 
216 aplicații, având o valoare solicitată de peste 1,5 
miliarde de lei. Dintre acestea 38 de proiecte înregistra -
te în cadrul Axei prioritare 10 , Prioritatea de investiții 
10.1, solicită fonduri de peste 357 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi -
nan țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 
2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat 
implementării Programului în regiunea Sud - Mun-
tenia, regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Caravană de informare privind oportunitățile de finanțare 
pentru dezvoltarea orașelor din Sud Muntenia

În perioada 28-29 mai, Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia a organizat două seminarii 
de informare destinate promovării oportunităților de 
finanțare nerambursabilă din cadrul Programului Ope -
rațional Regional 2014 – 2020 (POR), pentru sprijinirea 
tranziției spre o economie cu emisii reduse de carbon. 
În acest context, discuțiile derulate au avut în vedere 
Axa prioritară 3, „Sprijinirea tranziției către o economie 
cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 4e, 
„Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dio ‐
xid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în parti ‐
cular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sus‐
tenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri rele vante 
pentru atenuarea adaptărilor”, Obiectiv specific 3.2, 
„Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate 
pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. 

În cadrul evenimentelor desfășurate la sediile 
consiliilor județene din Ialomița și Dâmbovița, repre -
zentanții autorităților publice locale din orașele și din 
municipiile regiunii Sud Muntenia (altele decât muni-
cipiile reședință de județ) au primit informații privind 
criteriile de eligibilitate și condițiile de accesare a fon-
durilor Regio pentru realizarea de proiecte de investiții. 
Aceste proiecte au ca scop tranziția spre o economie 
cu emisii reduse de carbon, pe baza planurilor de mo-
bilitate urbană durabilă, prin respectarea cerințelor 
privind complementaritatea și abordarea integrată a 
activităților sau a cererilor de finanțare. 

Regiunea Sud Muntenia dispune pentru acest 
apel necompetitiv de proiecte de un buget de peste 
24,8 milioane de euro. Solicitanții de fonduri neram-
bursabile pot depune cererile de finanțare în perioada 
17 iunie – 16 octombrie, ora 12:00, prin intermediul 
aplicației electronice MySMIS. 

Pentru acest apel de proiecte, beneficiari eligibili 
sunt unitățile administrativ-teritoriale din mediul ur-

ban, definite conform Legii nr. 215/2001 Legea admi -
nistrației publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și parteneriatele dintre 
unitățile administrativ teritoriale eligibile. 

Prin organizarea acestor evenimente, ADR Sud Mun -
tenia continuă procesul de promovare a oportunităților 
de finanțare active în cadrul POR la nivelul regiunii și 
de sprijinire a potențialilor beneficiari ai programului 
Regio, prin informarea lor constantă cu privire la mo-
dalitatea de accesare a fondurilor nerambursabile alo-
cate regiunii noastre. 

Până în prezent, la nivelul regiunii Sud - Muntenia s-au 
depus 1.165 de aplicații ce au o valoare solicitată a fon -
durilor nerambursabile de peste 7,8 miliarde de lei. Din -
tre acestea, s-au semnat 563 de contracte de finanțare, 
având o valoare solicitată de peste 3,9 miliarde de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar 
pen tru Regio și are responsabilități delegate pentru 
im ple mentarea acestui program. 

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi -
nan țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 
2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat 
implementării Programului în regiunea Sud - Mun-
tenia, regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Concurs pentru ocuparea unui post de asistent registrator 
în cadrul compartimentului Asistență Managerială și Secretariat, 

la sediul central din municipiul Călărași - 18 iunie 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează în data de 18 iunie 2019 
concurs pentru ocuparea unui post de asistent registrator principal în cadrul 

Compartimentului Asistență Managerială și Secretariat, la sediul central din municipiul Călărași, 
str. General Constantin Pantazi, nr. 7 A. Contractul individual de muncă va fi pe durată 
determinată de 12 luni din momentul angajării. 

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului: 
Candidatul să aibă studii superioare, absolvite cu •

diplomă de licență sau echivalentul acesteia; 
Experiență de cel puțin 1 an în activități de asis -•

tență managerială și/sau secretariat sau instruire for-
mală în domeniul biroticii și secretariatului ; 

Capacitate excelentă de exprimare, verbală și în •
scris, în limba română ; 

Cunoștințe foarte bune de operare pe calculator; •
Capacitate de relaționare interumană; •
Memorie dezvoltată, judecată rapidă, capacitate •

de deducție logică; 
Rezistență la sarcini repetitive; •
Disponibilitate la lucrul peste program; •
Rezistență la oboseală și solicitări intelectuale. •
Cerințe suplimentare: 
Disponibilitate pentru deplasări ocazionale în Re-•

giune. 
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul cen-

tral al ADR Sud-Muntenia până la data de 14.06.2019, 
ora 12.00. 

Concursul se va desfășura în data de 18.06.2019 
la sediul central al ADR Sud-Muntenia din Călărași, str. 
Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, începând 
cu ora 10:00. 

Informații suplimentare se pot obține la sediul ADR 
Sud-Muntenia, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, Că -
lărași, tel. 0242/331 769. Persoane de contact: Dinu Ca -
melia – șef compartiment asistență managerială și se-
cretariat, e-mail: secretariat@adrmuntenia.ro și Mâțu 
Ioana – șef birou resurse umane / e-mail: resurseu-
mane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunț, 
bibliografia, precum și documentele necesare înscrierii 
la concurs pot fi consultate și pe site-ul ADR Sud Mun-
tenia, la adresa www.adrmuntenia.ro (secțiunea Biblio -
teca - Documente utile - Bibliografii concursuri angajare), 
link: https://adrmuntenia.ro/down load_file/do cument/ 
1149/concurs-asistent-registrator-18-06-2019.rar.

http://www.adrmuntenia.ro
https://adrmuntenia.ro/download_file/document/1149/concurs-asistent-registrator-18-06-2019.rar
https://adrmuntenia.ro/download_file/document/1149/concurs-asistent-registrator-18-06-2019.rar
https://adrmuntenia.ro/download_file/document/1149/concurs-asistent-registrator-18-06-2019.rar
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Proiect cofinanțat cu fonduri de la Uniunea Europeană (FEDR și IPA) 
www.interreg-danube.eu/senses

Continuă înscrierile la cursul on-line 
de competențe antreprenoriale în domeniul 

economiei sociale, organizat în cadrul Proiectului SENSES!
În perioada aprilie - iunie 2019, persoanele inte-

resate să își îmbunătățească competențele în domeniul 
antreprenoriatului social se pot înscrie la cursul online 
accesând https://senses.ifka.hu/register. 

Acest curs online a fost creat de către partenerii 
proiectului SENSES pentru a-i inspira pe antreprenorii 
sociali să-și însușească cunoștințele și competențele 
necesare astfel încât să-și gestioneze în mod durabil 
întreprinderile sociale. Cu toate că pe piață la momen -
tul actual există mai multe cursuri de instruire dedicate 
antreprenorilor sociali, proiectul SENSES se bazează pe o 
cercetare efectuată în prealabil pentru a identifica abi li -
tățile existente precum și cunoștințele pe care antre pre -
norii sociali își doresc să le consolideze. Astfel, con ținu -
tul cursului a fost adaptat nevoilor reale ale gru purilor țintă. 

Cursul este format din 6 module care acoperă ce -
le mai importante aspecte ale antreprenoriatului so-
cial, și anume: 

Modul 1 – Cum să vă dezvoltați întreprinderea so‐•
cială cu ajutorul planului de afaceri Canvas; 

Modul 2 – Cunoștințe practice de marketing, cu un •
accent deosebit pe instrumentele de marketing online; 

Modul 3 - Vânzări și oportunități de management, •
cu accent pe accesarea de noi piețe; 

Modul 4- Provocări în gestionarea întreprinderilor •
sociale; 

Modul 5 - Planificarea și managementul financiar •
‐ cum se poate ajunge la sustenabilitatea financiară pe 
ter men lung; 

Modul 6 - Instrumente de protecție a proprietății •
intelectuale în întreprinderile sociale. 

Puteți parcurge toate modulele sau puteți selecta 
unul sau două din acestea, în funcție de nevoile dvs. 
Testele evaluează nivelul cunoștințelor dobândite după 
fiecare modul și dacă ați obținut 50% sau mai mult, veți 
primi un certificat prin e-mail după finalizarea modulu -
lui. Participarea la curs este gratuită. 

Criterii de eligibilitate pentru a vă alătura 
cursului 

În general, nu există criterii stricte de înscriere, nici 
nu se așteaptă cunoștințe specifice anterioare, totuși 
următoarele condiții sunt necesare pentru a participa 
la curs: 

orice tip de învățământ secundar, ca nivel minim; •
interesul, deschiderea față de problemele sociale; •
disponibilitatea de a oferi feedback despre program; •
disponibilitatea de a aloca timpul necesar pentru •

participare. 
Cursul este organizat în cadrul proiectului SENSES, 

implementat de Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia, în calitate de partener. Mai multe detalii 
privind proiectul SENSES puteți afla accesând https://adr -
muntenia.ro/proiectul-senses/static/945. 

Pentru mai multe informații cu privire la cursul 
de competențe antreprenoriale, vă rugăm să ne 
trans mi teți un email programe@adrmuntenia.ro, sau 
să ne con tactați la telefon 0728/282.196 – persoană 
de contact Monica MĂGUREANU, expert Serviciul 
Dezvoltare, Direcția Dezvoltare și Comunicare, tel. 
0728282196.

http://www.interreg-danube.eu/senses
https://senses.ifka.hu/register
https://adrmuntenia.ro/proiectul-senses/static/945
https://adrmuntenia.ro/proiectul-senses/static/945
mailto:programe@adrmuntenia.ro
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Un nou regulament pentru programele INTERREG

În data de 29 mai 2019, reprezentanții 
permanenți ai statelor membre ale 

Uniunii Europene (COREPER) au decis 
acordarea mandatului de negociere la 
nivelul Consiliului UE pentru propunerea 
de Regulament privind dispoziții 
specifice pentru obiectivul de cooperare 
teritorială europeană în perioada 2021-
2027 (Regulamentul Interreg). 

Astfel, pe durata Președinției României la Consiliul 
Uniunii Europene, în doar 4 luni de la începerea ne-
gocierilor, datorită eforturilor susținute ale echipei de 
negociere responsabile de dosarul cooperare teritoria -
lă europeană, s-a înregistrat un progres în ceea ce pri -
vește negocierea și adoptarea propunerii legislative. 

Regulamentul Interreg cuprinde prevederi apli-
cabile programelor de cooperare teritorială europeană 
care au ca scop reducerea disparităților între regiunile 
Uniunii Europene, prin: 

dezvoltarea regională integrată a regiunilor de •
frontieră; 

atingerea unui grad mai ridicat de integrare teri-•
torială a teritoriilor transnaționale; 

întărirea eficacității politicii de coeziune la nivel •

interregional. 
În acest context, Finlanda, ca țară care va prelua, 

după România, Președinția Consiliului Uniunii Europe -
ne, va putea demara negocierile interinstituționale cu 
Parlamentul European în vederea adoptării propunerii 
legislative, fără întârziere. Acesta este un semnal po-
zitiv pentru autoritățile de management, în contextul 
pregătirii viitorului exercițiu de programare 2021-2027 
și al negocierilor care vor urma cu Comisia Europeană 
pentru viitoarele programe de cooperare teritorială 
2021-2027. 

În perioada de programare 2014-2020, Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice gestio-
nează, în calitate de Autoritate de Management sau 
de Autoritate Națională, 12 programe de cooperare 
transfrontalieră, transnațională și interregională la care 
participă și România, programe care se derulează atât 
la granițele interne, cât și la granițele externe ale Uni-
unii Europene. Programele de cooperare teritorială eu -
ropeană impulsionează cooperarea dincolo de granițe -
le naționale și oferă cetățenilor din regiuni și țări di ferite 
un cadru comun pentru a identifica și pune în practică so -
luții în procesul de soluționare a problemelor comune. 

Sursa: mdrap.ro

Sursă foto: tw
im

g.com g

http://mdrap.ro


Antreprenorii din Sud Muntenia (și nu numai) care 
desfășoară afaceri în domeniul turismului pot obține 
finanțări nerambursabile de la stat, în valoare de maxi-
mum 200 de mii de euro fiecare. Schema de finanțare 
a fost adoptată de Guvern în data de 30 mai, fondurile 
fiind a cordate în cadrul Programului de investiții, mo-
dernizare și dezvoltare a infrastructurii în stațiunile 
balne are sau balneoclimaterice derulat de Comisia 
Națională de Strategie și Prognoză.  

Bugetul alocat Programului pentru anul 2019 este 
de 400 de mi lioane de lei credite de angajament și 80 
de milioane de lei credi te bugetare pentru realizarea 
plă ților în temeiul angajamentelor le gale emise. În cadrul 
acestui buget, o firmă poate obține ajutor nerambur -
sabil de maximum 200.000 de euro, sumă ce reprezintă 
maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, fără 
TVA, aferente proiectului.  

Detalii privind cheltuielile eligibile, precum și 
potențialii beneficiari se pot afla accesând următorul 
link: https://www.startupcafe.ro/finantari/fonduri-firme-
2019-turism-pensiuni-restaurante.htm 
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POIM: Ghidul solicitantului 
privind managementul integrat al deșeurilor

Autoritatea de Management pentru Programul Ope -
rațional Infrastructura Mare (AM POIM) din cadrul Minis -
terului Fondurilor Europene a aprobat Ghidul so li ci tantului 
- condiții specifice de accesare a fondurilor pentru ape-
lurile de proiecte noi pentru dezvoltarea infrastructurii 
de management integrat al deșeurilor, finanțate în ca-
drul Axei prioritare 3 – „Dezvoltarea infrastructurii de 
mediu în condiții de management eficient al resurselor”, 
Obiectiv specific 3.1 – „Reducerea numărului depozite‐
lor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru 
reciclare a deșeurilor în România”. 

Apelul are la bază lista de proiecte prioritare sau 
preidentificate ce pot fi depuse în sistemul informatic 
MySmis, în perioada 31 mai 2019 – 31 decembrie 2021. 
Bugetul alocat apelului este de 131,59 milioane euro. 

Pot solicita finanțare: 
asociațiile de dezvoltare intercomunitară prin in-•

termediul consiliilor județene pentru proiecte noi inte-
grate/ individuale pentru consolidarea și extinderea sis te melor 
de management integrat al deșeurilor și pentru proiecte 
de sprijin pentru pregătirea portofoliului de pro iecte afe-

rent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz); 
Ministerul Mediului și instituții publice cu respon -•

sabilități în domeniul managementului deșeurilor (în 
parteneriat cu Ministerul Mediului) pentru proiecte pri-
vind capacitatea instituțională pentru guvernanță în do-
meniul deșeurilor (în vederea sprijinirii implementării 
Planului Național de Gestionare a Deșeurilor); 

Ministerul Mediului/ Administrația Fondului de Me -•
diu pentru proiecte de închidere a depozitelor neconfor -
me de deșeuri industriale periculoase și nepericuloase. 

Sursa: finantare.ro

Oportunități de finanțare pentru afacerile 
în turism

Sursă foto: labicom
.cz

Sursă foto: locuridinrom
ânia.ro

Lacul Pucioasa

http://www.finantare.ro


www.adrmuntenia.ro 14 regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #419 
28 mai • 3 iunie 2019

TURISM 
ÎN SUD MUNTENIA

Un muzeu inedit: „Crama 1777”
În Valea Prahovei, poate cea mai 

frumoasă regiune din Carpați, pe 
Drumul Vinului, folosit chiar de romani, 
turistul curios își poate potoli setea de 
aventură într-un muzeu neobișnuit, 
ascuns în multitudinea de crame, situat 
în Valea Călugărească, spațiu cultivat în 
trecut cu viță-de-vie de călugării din 
Snagov. Astfel, pe această cale a lui 
Bacchus se poate vizita un muzeu mai 
puțin obișnuit: Crama 1777, cea mai 
veche construcție țărănească din lemn 
de pe teritoriul județului Prahova. 

Funcționând ca muzeu din 2013, edificiul este în 
realitate o reproducere a unei crame vechi din 1777 ca -
re a existat pe unul dintre domeniile familiei Brătianu, 
datarea realizându-se pe baza unei inscripții chirilice 
de pe portalul unei uși. Vechea cramă era compusă 
din două încăperi: una pentru obținerea mustului și 
alta pentru depozitarea vinului. Crama este restaurată 
sumar în jurul anului 1960 de profesorul Nicolae Sima -
che, ceva mai târziu, în 1967, aflată în administrația IAS 
Valea Călugărească, a fost declarată muzeu. În timp, con -
strucția intră într-o stare avansată de degradare. În a -
nul 1985 este demontată, iar elementele recuperate 
au fost depozitate în proprietatea Muzeului Județean 

de Istorie și Arheologie Prahova care, cu sprijinul Con-
siliului Județean Prahova, după un efort susținut al mu -
zeologilor și constructorilor, redeschide (în 2013) Mu-
zeul Crama 1777.  

În sala de la intrarea în muzeu sunt expuse docu-
mentele strânse de profesorul Nicolae Simache pentru 
crearea primului muzeu, macheta cramei și harta jude -
țului. Încăperea, realizată în lemn, reunește o serie de 
obiecte specifice cramei, unelte pentru viticultură, pre -
cum și vase pentru păstrarea vinului. Aici a fost recon -
struit un atelier de dogărit cu banc de lucru și uneltele 
specifice prelucrării lemnului. 

Beciul cramei era destinat gustării vinului. În pre-
zent găzduiește o colecție de butoaie pentru vin și ra-
chiu de tescovină, un cazan de țuică, o colecție de ce-
ramică ce valorifică piese din secolul al XIX-lea, din dife rite 
regiuni al e României. 

Mansarda găzduiește expoziția „Mlădițele vieții” 
ce reunește costume populare, elemente de decor, 
toate având în prim-plan motivul viței-de-vie.  

Așadar, trecând de la motivul viței-de-vie, la mo-
tivul drumului, chiar unul al drumului inițiatic pentru 
că „in vino veritas!”, dacă vă aflați în zonă, nu omiteți 
Crama 1777! Cu siguranță veți afla povești interesante 
într-o atmosferă plăcută! 

Sursa: taradacilor.ro

http://taradacilor.ro


În Cartierul Tineretului din 
Târgoviște este în plină construc -
ție o unitate de învățământ preșco -
lar realizată de administrația loca -
lă în parteneriat cu Ministerul Edu  cației 
Naționale. 

Astfel, pe suprafața de peste 
700 de metri pătrați a viitoa rei 
instituții, al cărei termen de fina-
lizare este de 24 de luni, își vor 

desfășura activitatea trei grupe de 
copii. Pentru realizarea acestor 
investiții au fost accesate fonduri 
Regio prin Programul Operațional 
Regional 2014 – 2020, în cadrul 
Axei prioritare 10 „Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale”. In -
vestițiile se ridică la o valoare de a -
proximativ 2,6 milioane de lei. 

Sursa: gazetadambovitei.ro

Fundația SERA, în parteneriat cu 
Consiliul Județean Călărași, va construi 
un centru de recuperare destinat co-
piilor cu dizabilități, în zona fostei unități 
militare situate pe strada Independen -
ței. Investiția se ridică la o valoare de 
420 de mii de euro, din care contribuția 
administrației județene călărășene va 
fi de 63.000 de euro, Fundația SERA asi -
gurând restul de până la 357.000 de 
euro. După terminarea construcției, 
centrul va fi administrat de Direcția Ge-
nerală pentru Asistență Socială și 
Protecția Copilului Călărași (DGASPC), de -
servind atât copiii din centrele de asis -
tență aflate în subordinea DGASPC, cât 
și copiii proveniți din familiile călărășene. 

Lucrările de construcții aferente 
acestui centru de zi ar putea fi gata în 
nouă luni, acesta urmând a avea o ca-
pacitate de asistență pentru 36 de co-
pii/zi, cu specializări esențiale privind 
recuperarea (kinetoterapie, educație 
specială, consiliere psihologică, logo-
pedie). 

Sursa: infomuntenia.ro
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Mioveni: Sesiunea Științifică de Primăvară 
a Academiei Oamenilor de Știință din România

La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc la Centrul 
Cultural Educativ Mioveni ediția din 2019 a Sesiunii 
Științifice de Primăvară a Academiei Oamenilor de 
Știință din România, eveniment organizat în colaborare 
cu Universitatea Politehnică din București, Primăria 
Orașului Mioveni și Incertrans SA.  

Organizată sub egida „Tehnologii inovative în in‐
ginerie”, sesiunea a reunit specialiști care, timp de 
două zile, au prezentat peste 30 de lucrări științifice și 

cercetări din domeniul energiei, mediului și al ingine-
riei. De asemenea, au fost prezenți reprezentanți ai 
administrației centrale, județene și locale, studenți și 
profesori. 

Programul evenimentului a inclus și o vizită la 
Automobile Dacia, realizându-se totodată o prezenta-
rea a celor două programe de masterat ce se desfă -
șoară la Mioveni.  

Sursa: bitpress.ro

ARGEȘ

 
Centru 

de recuperare 
pentru copiii 
cu dizabilități

CĂLĂRAȘI O nouă grădiniță 
prinde contur în Cartierul 
Tineretului din Târgoviște!

DÂMBOVIțA

Fonduri 
guvernamentale 

pentru reabilitarea podului 
de la Crevedia

Administrația giurgiuveană a 
aprobat rectificarea propriului bu-
get de venituri și cheltuieli cu su -
ma de aproximativ 5,4 milioane 
de lei alocată din fondul de rezer -
vă bugetară la dispoziția Guver-
nului, pentru efectuarea lucrărilor 
de reabilitare a podului peste râul 
Neajlov, aflat pe Drumul Jude țean 
601, la Crevedia Mare. 

Astfel, suma alocată prin HG 
300/2019 va finanța lucrările de 
reabilitare a podului, vechi de 64 
de ani, asigurând totodată fluidi-
zarea traficului, întrucât, în pre-
zent, circulația pe podul de la Cre-
vedia Mare se desfășoară cu mare 
dificultate pe o singură bandă 
auto.  

Sursa: stirigiurgiu.ro

GIURGIU

http://gazetadambovitei.ro
http://infomuntenia.ro
http://stirigiurgiu.ro
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În perioada 23-25 mai, Centrul Cultural UNESCO „Io‐
nel Perlea” din Slobozia a organizat la sala „Europa” din 
cadrul Consiliului Județean Ialomița, cea de-a XXVIII-a 
ediție a „Festivalului și Concursului Ionel Perlea”. Eveni-
mentul desfășurat anual își propune să promoveze per-
sonalitatea, opera și activitatea culturală a celebrului dirijor, 
profesor universitar și compozitor, precum și repere ale 
culturii românești. 

Astfel, prin secțiunile destinate interpretării vocale 
și dirijării, festivalul – concurs, care omagiază personalita-
tea emblematică a județului Ialomița, aduce în prim-plan 
compozițiile de gen vocal, cameral și simfonic ale artiștilor 
români și universali, încurajează profesionalizarea tinerilor 
interpreți, creând totodată o rampă de lansare pentru cei 
care au calități interpretative și dirijorale deosebite. De 
asemenea, prin acest eveniment se stimulează arta inter -
pretativă a pianiști lor acompaniatori și a soliștilor instru -
mentiști, deschizând către publicul larg acest gen de creații. 

În cadrul evenimentului, organizatorii au mai inclus 
manifestări precum: lansarea partiturii „DER FISHER” OP. 
16: Ionel Perlea, Theodor Grigoriu, lansarea cărții „Mari 

portrete verdiene” – Florența Nicoleta Marinescu, mo-
mente canto ale elevilor Liceului de Arte „Ionel Perlea” și 
ale Corului „Voces”, dirijor Virgil Iaru, o vizită la Casa Me-
morială „Ionel Perlea” de la Ograda, dar și recitaluri 
susținute de sopranele Rodica Ștefania Ștefan, laureată a 
festivalului în anul 2013, acompania tă la pian de Adina 
Cocargeanu, și Laura Chera, laureată în anul 2002, acom-
paniată la pian de Adela Lorincz. Ultima seară a eveni-
mentului a fost marcată printr-un concert extraordinar 
susținut de Iustinian Zetea, laureat 2014. 

Sursa: obiectiv.net

Promovarea valorilor culturale 
prin „Festivalul și Concursul Ion Perlea”, ediția a XXVIII-a
IALOMIțA

La sfârșitul lunii mai, administrația județeană 
prahoveană a lansat apelul de proiecte destinat per-
soanelor fizice și juridice fără scop patrimonial, 
asociațiilor și fundațiile ce îndeplinesc condițiile 
legislației în vigoare, pentru a finanța proiecte din 
următoarele domenii: cultură și învățământ, social, 
sănătate, tineret, protecția mediului, sport de perfor -
manță și sportul pentru toți. Finanțarea este acordată 
din bugetul județului, având o valoare totală de 
1.000.000 de lei.  

Astfel, proiectele pot fi depuse până la data de 
28 iunie, ora 15:00, la sediul Consiliului Județean Pra-
hova, perioada de implementare a acestora fiind cu-
prinsă între 22 iulie – 30 noiembrie, a.c. De asemenea, 
ghidurile care stau la baza finanțării acestor proiecte 
pe domeniile amintite pot fi consultate pe site-ul Con-
siliului Județean Prahova. 

Sursa: glasulploieștean.ro

Consiliul 
Județean Prahova 

finanțează proiecte nonprofit!

PRAHOVA

La sfârșitul lunii mai, Primăria Municipiului Tur -
nu Măgurele a semnat contractul de finanțare afe-
rent proiectului „I‐TeN – Îmbunătățirea nodurilor 
terțiare Turnu Măgurele – Nikopole pentru dezvolta‐
rea durabilă a zonei, printr‐o mai bună conectivitate 
cu infrastructura TENT‐T”. 

Aplicația primește finanțare în cadrul Progra-
mului Interreg V-A România Bulgaria.  

În contextul implementării acestui proiect, 
administrația locală a achiziționat servicii de supra-
veghere a lucrărilor de modernizare a 10 străzi aflate 
pe raza municipiului Turnu Măgurele, în valoare de 
100 de mii de lei. 

Sursa: ziarulmara.ro

Proiect 
de îmbunătățire 
a conectivității 

cu infrastructura TEN-T, 
la Turnu Măgurele

TELEORMAN

http://obiectiv.net
http://glasulploiestean.ro
http://ziarulmara.ro
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Agenda Ialomițeană 
3 iunie 2019

Bitpress 
30 mai 2019

Argeș Focus 
30 mai 2019

incomod-media.ro 
29 mai 2019



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.
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Se distribuie gratuit

ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care dumneavoastră le desfășurați. 
Dacă sunteți interesați să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm să ne transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500 de 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 informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

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, 
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 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, 
B-dul 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, 
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 Județean TELEORMAN 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 52-54, etaj 6, 
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

Date de contact 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia


