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ADR Sud Muntenia, sub semnul 
dezvoltării europene a regiunilor și orașelor

Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia, organism implicat în 

implementarea politicii europene de 
coeziune, în vederea configurării unei 
regiuni mai inteligente, mai ecologice, 
mai conectate și mai sociale, a fost 
prezentă la Săptămâna Europeană a 
Regiunilor și Orașelor, unul dintre cele 
mai importan te evenimente destinate 
dezvoltării regionale, prin de legația 
condusă de Liviu Gabriel Mușat, 
directorul insti tuției. 

Organizat de Comitetul European al Regiunilor (CoR) 
și de Direcția Generală Politică Regională și Urbană (DG 
REGIO) a Comisiei Europene, evenimentul constituie 
un context favorabil schimbului de bune practici și cu 
noștințe în domeniul dezvoltării regionale și urbane, re 
giunile și orașele fiind factorii implicați în elaborarea ma 
jorității politicilor Uniunii Europene (UE). 

Desfășurată la începutul lunii octombrie, la Bru
xelles, ediția din acest an a accentuat nevoia unei poli 
tici de coeziune solide după 2020, care să depășească 
barierele de natură structurală, să potențeze capitalul 
uman și să îmbunătățească calitatea vieții. De aseme
nea, au fost evidențiate necesitatea gestionării efecte 
lor pe care le au la nivel local globalizarea, transformări 
le digitale și schimbările climatice, precum și strategiile 
eficiente, locale și regionale, puse în slujba tinerilor, in 

tegrării imigranților și incluziunii sociale. Astfel, principa 
lii actori ai dezvoltării regionale sau simplii participanții 
sau putut implica în cele peste 300 de activități con
cretizate sub forma atelierelor, dezbaterilor privind vii
torul Europei, expozițiilor, precum și a oportunităților 
de rețea referitoare la aspectele politicii de coeziune. 
Totodată, în statele membre au avut loc diverse mani
festări reunite sub genericul „Regiunile și orașele: pilo ‐
nii viitorului UE”. 

Săptămâna Europeană a Regiunilor și Orașelor a 
oferit, ca de fiecare dată, o oportunitate unică de înțe 
legere a modului în care sunt folosite finanțările euro
pene, participanții subliniind în special faptul că infor 
mațiile provenind de la instituțiile UE și contactele sta bilite 
cu colegi din alte țări sunt importante pentru capaci
tatea lor de a gestiona profesional aceste fonduri.
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A fost prelungit termenul de depunere a proiectelor 
destinate reducerii emisiilor de carbon!

Autoritatea de Management pentru Programul Ope 
rațional Regional 20142020 din cadrul Ministerului 
Dezvoltării și Administrației Publice, a prelungit terme 
nul de depunere a cererilor de finanțare pentru ape
lurile de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/4/2 RE
GIUNI și POR/2019/3/3.2/3/ITI, aferente Axei prioritare 
3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon”, Obiectivul specific 3.2 – „Reduce‐
rea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe pla ‐
nurile de mobilitate urbană durabilă”. 

Astfel, aplicațiile pot fi depuse până la data de 
18.11.2019, ora 12:00. Restul condițiilor și prevederilor 
din ghidul specific rămân neschimbate. 

Ordinul nr. 2.847 din 10 octombrie 2019 poate fi 

consultat pe siteul dedicat implementării POR în regiu 
nea de dezvoltare Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, 
pagina Program > Axe > Axa 3, secțiunea 3.2  apel 4, 
regiunile SudEst și SudMuntenia, sau pe siteul AM 
POR, www.inforegio.ro.

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 siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
http://www.inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Regio finanțează îmbunătățirea condițiilor de viață 
din cartierul Livada, Călărași

Marți, 8 octombrie, la sediul central al Agenției pen
tru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Mariana Vișan, 
director adjunct Organism Intermediar POR, și Valentin
Dumitru Deculescu, administrator public în cadrul Primă
riei Municipiului Călărași, au semnat un nou contract de 
finanțare destinat îmbunătățirii condițiilor de viață ale 
comunităților urbane marginalizate. Proiectul „Înființare 
centru pentru activități educative și culturale în cartierul 
Livada”, a fost depus spre finanțare prin Regio (Programul 
Operațional Regional 20142020), în cadrul Axei prioritare 4 – 
„Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de 
investiții 4.3 – „Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizi ‐
că, economică și socială a comunităților defavorizate din re ‐
giunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 4.3 – „Îmbună ‐
tă țirea regenerării fizice, economice și sociale a comuni tă ților 
marginalizate în municipiile reședință de județ din România”. 

Primăria Municipiului Călărași beneficiază de fonduri 
nerambursabile pentru a construi un centru destinat acti 
vităților culturaleducative, precum și pentru a îmbunătăți 
mediul construit, realizând astfel un cadru oportun care 
să furnizeze membrilor comunității abilitățile, cunoștințele 
și experiențele relevante pentru dezvoltarea lor personală. 
Suita de activități preconizate  de suport, extracurriculare, 
de consiliere, educative, inclusiv de educare a părinților  
va îmbunătăți aspecte de natură economică și socială ale 
vieții urbane, contribuind totodată la diminuarea aban
donului școlar. În acest context, investițiile stabilite în ca 
drul proiectului vor diminua numărul populației aflate în 
risc de excluziune socială și vor crea un climat social propi 
ce integrării grupurilor vulnerabile ce va conduce la creș 
terea toleranței, la reducerea discriminării, precum și la 
creșterea încrederii populației în instituțiile ce asigură ser
viciile sociale integrate la nivel comunitar.  

Având o perioadă de implementare de 46 de luni, 
în perioada 17 septembrie 2018  30 iunie 2022, proiectul 
are un buget a cărui valoare totală se ridică la 2.359.425,55 

lei. Din aceștia, două milioane de lei constituie contribuția 
din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, peste 
trei sute de mii de lei reprezintă alocarea din bugetul de 
stat, în timp ce beneficiarul asigură o cofinanțare eligibilă 
de peste 47 de mii de lei  

În prezent, din cele 1.172 de proiecte (inclusiv apli 
cațiile depuse în cadrul Strategiei Uniunii Europene privind 
regiunea Dunării (SUERD) înregistrate la nivelul regiunii 
Sud Muntenia prin care sunt solicitate fonduri nerambur
sabile de peste 7,9 miliarde de lei, 74 de cereri de finan 
țare, cu o valoare solicitată de peste 1,4 miliarde de lei, 
au fost depuse de cele șapte municipii reședință de județ 
din regiunea noastră, în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile”. Dintre acestea, 17 aplicații, 
cu o valoare solicitată de peste 232 de milioane de lei, au 
fost depuse de Primăria Municipiului Călărași.

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 siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor POR în data de 15 octombrie 2019
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Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă 
active pentru luna octombrie 2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Mun
tenia, prin Direcția dezvoltare și comunicare, a publicat 
Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă pentru 
luna octombrie 2019! 

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 oportunitățile din Pro
gramul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, 
INTERREG VA și URBACT III. 

Publicația electronică poate fi accesată pe siteul 
Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Bibliotecă > 
Documente utile > Catalogul surselor de finanțare, link: 
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/newslet
ter/444/csfoctombrie2019.pdf.

http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/newsletter/444/csf-octombrie-2019.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/newsletter/444/csf-octombrie-2019.pdf


Firmele care livrează soluții de automatizare și fa 
bricile care vor săși automatizeze producția pot obține 
finanțări nerambursabile de până la 248 de mii de euro, 
prin proiectul DIH2, o rețea paneuropeană de produc 
ție. Aplicațiile pot fi depuse până la 31 octombrie. 

Se pot înscrie următoarele categorii de firme: 
furnizorii de tehnologie, adică firme ce livrează •

soluții de automati zare; 
utilizatorii finali ai acestor tehno logii, adică fabri•

cile ce vor săși auto matizeze producția. 
În această primă etapă, beneficiarii sunt invitați să 

se înregistreze în proiect, până la 31 octombrie, și să 
aplice pentru finanțare (prin crearea unui cont pe plat
formă Fundingbox și completarea datelor generale des 
pre companie). 

Urmează etapa de potrivire a soluțiilor înscrise de 
furnizori, cu proiectele fabricilor care aplică, astfel în 
cât să se creeze consorții formate dintrun furnizor și una 
sau două fabrici în care să se testeze soluția propusă. 

În etapa finală, 11 consorții vor primi finanțare de 
până la 248 de mii de euro, finanțare pe care partenerii 
proiectului, 26 Digital Innovation Hubs din Europa, își 
propun să o atragă din sectorul privat pentru a imple
menta acea soluție.  

Finanțarea este posibilă prin proiectul DIH2, unde 
Transilvania IT Cluster este partener național. Benefi
ciile pe care le oferă acest proiect sunt: 

finanțare pentru testarea unei soluții/tehnologii  •
deja dezvoltate sau în fază incipientă  întro fabrică de pro 
ducție; 

traininguri online gratuite de „agile manufacturing” •
susținute de experți europeni pe platforma proiectului; 

accesul întro rețea de tech pro viders (furnizori de •
tehnologie) și end users (fabrici), de la nivel european. 

Sunt eligibile: 
entitățile ce oferă soluții de automatizare a pro •

ducției: startupuri, IMMuri etc.; 
fabricile cu o cifră de afacere nu mai mare de 100 •

milioane de euro și un număr total de angajați sub 500 
de persoane; 

Sursa: startupcafe.ro
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Oportunități pentru startupuri IT din Europa
Notion Capital Venture Fund își propune să inves 

tească 150 de milioanene de dolari în startupuri care 
dezvoltă soluții SaaS (software ca serviciu), în următorii ani. 

Cu o vechime de 10 ani pe piață, fondul este in
teresat de investiții în: 

Software de business  aplicații SaaS care vizează •
piețe mari, din zone precum managementul clienților, 
contabilitate, instrumente de marketing și optimizarea 
resurselor umane; 

Aplicații SaaS care vizează industrii precum Fin•
tech, Healthtech, InsurTech, Agritech, Foodtech și Le
galltech; 

Frontier Tech – noi tehnologii care cer investiție •
în echipă și cercetare. Aici sunt incluse soluții de infra 
structură, securitate cibernetică și modele hibride har
dware/software. 

Sursa: startupcafe.ro

Finanțări nerambursabile pentru furnizorii de tehnologie 
și pentru firmele care vor săși automatizeze producția

Sursă foto: observatorulph.ro

http://startupcafe.ro
http://startupcafe.ro
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Indiferent de anotimp, escapadele în 
mijlocul naturii oferă bucuria unor 

momente de calitate, dublată de plăcerea 
de a descoperi locuri ce ascund o istorie 
interesantă și oferă experiențe de neuitat. 

Acum, când toamna își arată încă bogăția croma
tică, meleagurile călărășene, cu salba lor de lacuri de 
pe râul Mostiștea, așteaptă aventurierii dornici să dea 
experiențelor lor un nou sens... 

Situat pe cursul mijlociu al râului Mostiștea, aflu
ent al Dunării, pe raza comunelor Frăsinet și Valea Ar
govei, lacul Frăsinet cu o suprafață întinsă pe 1.460 de 
hectare, reprezintă un obiectiv turistic ce oferă multiple 
posibilități de petrecere a timpului liber, de la pescuit, 
plimbări în aer liber, până la observarea florei și a faunei. 

Lacul este repopulat anual cu peste 30 de tone de 
pește de apă dulce care se hrănește natural, devenind, 
prin urmare, o excelentă locație destinată pescuitului, 
ocupație ancestrală care a generat fascinante povestiri. 
Pescuitul deschide porțile unei lumi în care imaginația 
își găsește surse inepuizabile de inspirație, este un 
mod sănătos și plăcut de petrecere a timpului liber, o 
cale prin care omul mitic, ce trăiește în simbioză cu na 
tura, întâlnește omul modern pentru care pescuitul (și 

vânătoarea!) constituie sporturi practicate pentru re
laxare. În acest sens, adepții pescuitului sportiv găsesc 
la Valea Argovei una dintre pistele competiționale va
lorificate, bunăoară, în cadrul Campionatului Național 
de Pescuit din Barcă la Răpitori (ALRS), alături de locații 
precum Delta Dunării, Bicaz sau Snagov.  

Frumusețea peisajului, datorată vegetației de 
stufăriș ce împodobește malurile domoale și insulei 
din interiorul lacului, îndeamnă la o explorare mai 
atentă a depărtărilor. Plimbările, pe jos, cu bicicleta sau 
cu barca, au devenit un lucru obișnuit în acest spațiu ce 
nu exclude posibilitatea de campare în apropierea apei, 
oferind astfel inedite momente de relaxare.  

O vizită extinsă, incluzând satele din împrejurimi, 
conferă experienței profunzime. Monumentele istorice 
de interes local existente aici, așezări de tip tell, necro 
pole, ruine ale unei cetăți brâncovenești și monumente 
de arhitectură, deschid o poartă în vremuri de mult apuse. 

Prin urmare, în oricare dintre ipostazele cu care 
te identifici – mitică sau modernă – lacul Frăsinet este 
o locație în care încă poți petrece momente plăcute 
de relaxare, îmbogățind, cu experiența proprie, colecția 
povestirilor pescărești. 

Sursa: Wikipedia / audiotravelguide.ro

Sursă foto: bogdanm
initehnicus.ro

Prin „împărăția apelor” călărășene, pe lacul Frăsinet

http://audiotravelguide.ro
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Centru Salvamont 
în zona Peștera!

Oportunități pentru turismul din regiunea Sud 
Muntenia: reprezentanții administrației județene din 
Dâmbovița au depus la Ministerul Turismului docu 
men tația aferentă obiectivului „Centru Salvamont, 
zona Peștera, comuna Moroeni”, în cadrul Programu 
lui pentru Dezvoltarea Investițiilor în Turism.  

Această inițiativă este complementară cu pro
iectele aprobate anterior privind construirea de pârtii 
de schi în zona Padina – Peștera, comuna Moroeni, 
parcare publică și dotări conexe în zona Telecabină 
PadinaPeștera, refacere zonă de agrement, construi 
re bază de tratament și valorificarea apei sulfuroase 
existente în zonă, precum și amenajare zonă de agre
ment pe lacul de acumulare Pucioasa.  

Sursa: targovistenews.ro

DÂMBOVIțA

Nou corp 
de clădire 

la Spitalul de Psihiatrie 
Săpunari!

Demers important pentru consolidarea infras
tructurii de sănătate: la inițiativa administrației ju 
dețului Călărași, Spitalul de Psihiatrie Săpunari va avea 
un nou corp de clădire. Edificiul va fi dotat cu trei as 
censoare și va oferi spațiu de funcționare pentru pa
tru secții medicale (ergoterapie, psihiatrie I, psihiatrie 
II, psihiatrie III cronici) ce au alocate 172 de paturi.  

Construcția va fi terminată în 24 de luni și are 
un buget ce se ridică la valoarea de 15 milioane de 
euro asigurate de Fondul Național de Investiții.  

Sursa: Consiliul Județean Călărași

CĂLĂRAȘI

Educație ecologică prin Erasmus+, 
în cadrul Liceului Tehnologic „Dinu Brătianu”, Ștefănești

Elevii și cadrele didactice din Liceul Tehnologic 
„Dinu Brătianu”, Ștefănești coordonează proiectul „Eco 
experiences in European schools” (Experiențe ECO în 
școli europene), realizat în parteneriat cu școli din Tur
cia, Polonia, Portugalia și Grecia, finanțat de Uniunea Eu 
ropeană prin Programul Erasmus+. 

Prin proiect se dorește responsabilizarea elevilor, 
prin implementarea unor acțiuni privind întreținerea spa 
țiilor verzi, păstrarea unui mediu curat, depozitarea co 
rectă a deșeurilor, precum și soluționarea unor proble 
me de mediu. Astfel, în perioada septembrie 2019  au gust 
2021, elevii și cadrele didactice coordonatoare vor îm 
părtăși idei, practici și metode de lucru valorificate prin 
educația nonformală în domeniul ecologiei și protecției 
mediului.  

Sursa: ziarulargesul.ro

ARGEȘ

Sursă foto: stefanestiarges.ro

http://www.targovistenews.ro
http://ziarulargesul.ro
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GAL Naparis – apeluri de proiecte 
destinate înnoirii satului și dezvoltării 

infrastructurii sociale
Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Naparis, 

cu sediul în comuna ialomițeană Manasia, a lansat 
apelurile de proiecte „Dezvoltarea infrastructurii so‐
ciale în teritoriul GAL Naparis” (Măsura M8/6B) și „In
frastructura în teritoriul GAL Naparis pentru înnoirea 
satului” (MăsuraM7/6B). 

În cadrul acestor apeluri de proiecte pot depune 
cereri de finanțare: 

unitățile administrativteritoriale și asociațiile aces •
tora conform legislației naționale în vigoare; 

unități de cult, organizații nonguvernamentale; •
parteneriate între autorități publice locale și ONG•

uri, parteneriate ale comunelor cu alte entități relevan 
te pentru teritoriu; 

autorități publice și entități private care gestionea •
ză obiective de interes cultural sau care au ca obiect de 
activitate activități culturale relevante pentru teritoriu. 

Pentru apelul destinat înnoirii satului (Măsura 
M7/6B), deschis până la 12 noiembrie 2019, este dis
ponibil un fond de peste 268 de mii de euro, suma 
maximă nerambursabilă având o valoare de 200 de 
mii de euro.  

„Dezvoltarea infrastructurii sociale în teritoriul 

GAL Naparis” (Măsura M8/6B) are alocat un fond de 
60 de mii de euro, cât reprezintă și suma maximă ne
rambursabilă. În acest caz, cererile de finanțare pot fi 
depuse până la 31 ianuarie 2020. 

Mai multe detalii privind condițiile de accesare 
și de derulare ale celor două măsuri se pot afla con
sultând ghidurile solicitantului, disponibile pe siteul 
asociației. 

Sursa: guraialomitei.com

IALOMIțA

Acțiuni de promovare a produselor 
agroalimentare românești!

În cursul săptămânii trecute, Piața Centrală din 
municipiul Giurgiu a fost locul de întâlnire al producă
torilor agroalimentari și al consumatorilor de produse 
românești. Evenimentul organizat de Direcția pentru 
Agricultură Județeană Giurgiu, cu sprijinul Consiliului 
Județean Giurgiu și al Primăriei Municipiului Giurgiu, a 
avut ca scop promovarea produselor românești, păs
trarea obiceiurilor și a tradițiilor, precum și orientarea 
consumatorilor către produsele gastronomice tradi țio 
nale românești. 

Ziua Națională a Produselor Românești, având sco
pul de a încuraja producția autohtonă, de a îmbunătăți 
statutul producătorului român în lanțul alimentar scurt, 
este sărbătorită anual, în data de 10 octombrie, înce
pând cu anul 2017. 

Sursa: giurgiupesurse.ro

GIURGIU

http://guraialomitei.com
http://giurgiupesurse.ro
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Administrația 
prahoveană 

se mută 
online!

În județul Prahova, administrația își îmbunătă 
țește serviciile destinate cetățenilor. În acest sens, la 
începutul lunii octombrie, la sediul Consiliului Jude țean 
Pra hova a avut loc conferința de lansare a proiectului 
„Sim plificare administrativă și optimizarea serviciilor 
pentru cetățeni în județul Prahova”, finanțat din Pro
gramul Operațional Capacitate Administrativă – POCA 
20142020, în cadrul Axei prioritare 2 – „Administra ‐
ție publică și sistem judiciar accesibile și trans‐
parente”, Operațiunea: „Introducerea de sisteme și 
standarde comune în administrația publică locală”. 

Prin acest proiect, ce are o valoare totală de pes 
te 2,7 milioane de lei, se va realiza o platformă de 
furnizare online a serviciilor administrației județene, 
platformă ce constituie un instrument util de docu
mentare pentru locuitorii județului Prahova. 

Sursa: ph‐online.ro

PRAHOVA

 
Investiții 

în infrastructura 
de sănătate!

Locuitorii municipiului Alexandria vor fi benefi
ciarii unei infrastructuri medicale optimizate ce va fur 
niza o gamă diversă de servicii medicale de calitate. 
Spitalul Județean din Alexandria va avea un nou corp 
de clădire compus din subsol, parter și cinci etaje, în 
cadrul căruia va fi amenajat și un heliport. În acest 
scop, administrația județeană a finalizat documen 
tația tehnicoeconomică, urmând a fi inițiată proce
dura de licitație. Investițiile au o perioadă de imple
mentare de 36 de luni, ridicânduse la o valoare de 
peste 95 de milioane de lei, fiind asigurate prin Com
pania Națională de Investiții.  

Sursa: ziarulmara.ro

http://ph-online.ro
http://ziarulmara.ro
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REVISTA PRESEI

Realitatea din Călărași 
10 octombrie 2019

Gazeta Dâmboviței 
14 octombrie 2019

Ziar Dâmbovița 
9 octombrie 2019

Obiectiv Online 
7 octombrie 2019



Newsletterul „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 newsletterului. Materialele de informare vor 
fi transmise la adresa de email comunicare@adrmuntenia.ro. 
Newsletterul va fi publicat pe siteul Agenției (http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de Informare 
REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor județene și locale și prefecturilor din regiune, Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, reprezentanților massmedia de la nivelul regiunii Sud Muntenia și siteurilor dedicate 
(portalurilor de știri economice), precum și publicului larg. 
Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

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, 
Email 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, Email 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, 
Email dambovita@adrmuntenia.ro 

Biroul Județean GIURGIU 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Giurgiu, 
Bdul Mihai Viteazul, nr. 4, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu 
Tel./fax 0246/215.271, Email 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, 
Email ialomita@adrmuntenia.ro 

Biroul Județean PRAHOVA 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Prahova, 
Bdul Republicii, nr. 24, et. VI, cam. 626/627, mun. 
Ploiești, cod 100066, jud. Prahova, Tel./fax 
0244/595.594, Email prahova@adrmuntenia.ro 

Biroul Județean TELEORMAN 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Teleorman: Str. Ion Creangă, nr. 5254, etaj 6, 
mun. Alexandria, jud. Teleorman, 
Tel./fax 0347/101.000, 
Email teleorman@adrmuntenia.ro 

Organismul Intermediar POS CCE 
Adresă Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași, 
cod 910001, Tel./fax 0342100.160, 
Email oi.poscce@adrmuntenia.ro

Date de contact 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia


