
Info Regional 
Sud Muntenia 

9 • 15 martie 2020

#
456

www.adrmuntenia.ro regio.adrmuntenia.ro

adrsudmuntenia ADRSudMuntenia ADRSudMuntenia

 
A fost aprobată versiunea finală 
a Ghidului specific aferent 
apelului de proiecte cu titlul 
POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM! ... 2 
Situația proiectelor POR în data 
de 16 martie 2020 ...................... 3 

 
ADR Sud Muntenia – comunicare 
online pentru susținerea solicitanților 
de finanțare Regio! ..................... 4 
Amânare concurs pentru 
ocuparea unui post de expert 
în cadrul Biroului verificare 
plăți POR, Serviciul verificare 
proiecte POR, Direcția Organism 
Intermediar POR, la sediul 
central din Călărași  
18 martie 2020 .............................. 4

INFO POR SUD MUNTENIA

INFO ADR SUD MUNTENIA

 
Municipiul Pitești, mai aproape de un transport public accesibil  
și modern! ......................................................................................... 10 

 
Proiect pilot privind reciclarea selectivă! ......................................... 10 

 
Moroeni, o comună în plină modernizare! ...................................... 10 

 
Parteneriat pentru o primăvară în culori! ........................................ 10 

 
Inaugurare de primăvară, în comuna Ciulnița! ................................ 11 

 
Inițiative pentru drumuri mai bune! ................................................ 11 

 
Dotări pentru situații de urgență, la Zimnicea! ................................ 11

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

DÂMBOVIțA

GIURGIU

PRAHOVA

TELEORMAN

IALOMIțA

Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă 
active pentru luna martie 2020 PAGINA 7

https://www.facebook.com/adrsudmuntenia
https://twitter.com/ADRSudMuntenia
http://www.youtube.com/user/ADRSudMuntenia


Info Regional Sud Muntenia #456 
9 • 15 martie 2020

PROGRAMUL OPERAțIONAL REGIONAL 
20142020

regio.adrmuntenia.ro 
facebook.com/adrsudmuntenia 2

www.inforegio.ro 
facebook.com/inforegio.ro

A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific 
aferent apelului de proiecte 

cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM!
În data de 9 martie, Autoritatea de Management 

din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Ad 
ministrației Publice a publicat versiunea finală a Ghi
dului solicitantului pentru apelul de proiecte aferent 
Axei prioritare 3 – „Sprijinirea tranziției către o econo‐
mie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de in 
vestiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a ges ‐
tionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din 
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv 
în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Opera 
țiunea B – Clădiri publice, apel 2, din cadrul Programu 
lui Operațional Regional (POR) 20142020. 

Apelul este noncompetitiv, cu termen limită de de
punere, începând cu 9 aprilie, ora 10:00, până la 9 august 
2020, ora 10:00, prin intermediul aplicației electronice 
MySMIS. Pentru această oportunitate de finanțare, re
giunea Sud Muntenia dispune de o alocare nerambursa
bilă (din Fondul European de Dezvoltare Regională și bu
getul de stat) de 27.172.224 euro. Valoarea finanțării 

nerambursabile acordate este de minimum 100 de mii 
de euro și de maximum 25 de milioane de euro. 

Ordinul de ministru și Ghidul solicitantului pot fi 
consultate pe siteul dedicat implementării POR în re
giunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea 
Program > Axa 3, accesând linkul următor: https://re
gio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1467/ghid
31BNESESMApel2.rar sau pe siteul Autorității 
de Management pentru Programul Operațional Re
gional, 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.

Sursă foto: peakapp.eu

https://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1467/ghid-3-1-B-NE-SE-SM-Apel-2.rar
https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1467/ghid-3-1-B-NE-SE-SM-Apel-2.rar
https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1467/ghid-3-1-B-NE-SE-SM-Apel-2.rar
http://www.inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia – comunicare online 
pentru susținerea solicitanților de finanțare Regio!

Începând cu luna martie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia va organiza online 
evenimentele de informare destinate potențialilor solicitanți de finanțare europeană. 

Prin această inițiativă, Agenția se aliniază măsu
rilor luate la nivel național și internațional privind li
mitarea răspândirii epidemiei de coronavirus, punând 
totodată la dispoziția potențialilor beneficiari din Sud 
Muntenia, informațiile necesare accesării fondurilor 
europene existente în cadrul Programului Operațional 
Regional 20142020 (Regio).  

Ca atare, în perioada următoare, instrumentele din 

mediul online: email info.regio@adrmuntenia.ro, siteul 
www.adr muntenia.ro, pagina de facebook  https://www. 
facebook.com/adrsudmuntenia/ precum și seminariile 
de tip webinar vor constitui principalul suport informativ 
privind îm bunătățirea capacităților de dezvoltare a pro
duselor și a serviciilor furnizate de IMMuri (Axa 2, PI 
2.2), precum și pentru eficientizarea energetică a clădirilor 
publice și rezidențiale (Axa 3, PI 3.1, operațiunile A, B).

Amânare concurs pentru 
ocuparea unui post de expert 

în cadrul Biroului verificare plăți 
POR, Serviciul verificare proiecte 

POR, Direcția Organism 
Intermediar POR, la sediul central 

din Călărași  18 martie 2020

Având în vedere declararea de către OMS a pan
demiei și în scopul prevenirii răspândirii infectării cu 
coronavirus, ADR Sud Muntenia anunță amânarea 
concursului din data de 18 martie 2020 până la o dată 
ce va fi comunicată ulterior.

Sursă foto: pixabay.com

http://www.adrmuntenia.ro
https://www.facebook.com/adrsudmuntenia/
https://www.facebook.com/adrsudmuntenia/
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Maria Elena NUȚU 
• 18 ani de activitate 

în cadrul 
ADR Sud Muntenia! 

În data de 15 mar 
tie, colega noastră Ma 
ria Elena NUțU, ex
pert Serviciul dezvol tare, 
a împlinit 18 ani de 
activitate în cadrul 
Agenției! 

Cu această ocazie, 
o felicităm șii mulțu 
mim pentru profesio
nalismul și implicarea manifestate dea lungul celor 
18 ani de activitate neîntreruptă! 

La Mulți Ani cu multe realizări!

Georgeta VOINEA 
• 10 ani de activitate 

în cadrul 
ADR Sud Muntenia! 

În această lună, co 
lega noastră Georgeta 
VOINEA, expert Serviciul 
dezvoltare urbană, ani
versează 10 ani de acti
vitate în cadrul ADR Sud 
Muntenia! Cu acest pri
lej, îți mul țumim pentru 
profesionalism și pentru 
sprijinul acordat în implementarea proiectelor, benefi
ciarilor de finanțare europeană din județul Prahova! 

La Mulți Ani cu multe succese!

Sediul ADR Sud Muntenia, 
mun. Călărași, jud. Călărași
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ADR Sud Muntenia, la întâlnirea Comitetului 
de coordonare din cadrul proiectului UpGradeSME

În perioada 3  4 martie 2020, 
reprezentantul  Agenției pentru 

Dezvoltare Regională Sud Muntenia a 
participat la întâlnirea Comitetului de 
coordonare, desfășurată în cadrul 
proiectului UpGradeSME. Acest 
eveniment a fost organizat de către 
partenerul portughez al proiectului, 
Comunitatea Intermunicipală CIM Ave, 
Guimaraes, Portugalia. 

Prima zi a întâlnirii a fost dedicată analizării stadiu 
lui de implementare a proiectului, participanții reali
zând informări privind statusul Planului de acțiune.  

Cea dea doua zi a oferit prilejul de a vizita com
pania GUIMARPEIXE din Guimaraes care produce, 
vinde și distribuie produse alimentare congelate, ope
rând în prezent pe teritoriul național portughez, și 
care exportă aceste produse în Uniunea Europeană. 
O altă vizită a fost realizată la compania BLESS Inter
national al cărei domeniu de activitate este industria 
textilă, având peste 20 de ani de experiență de inter 
naționalizare. 

Proiectul UpGrade SMEs este implementat de un 
consorțiu format din opt parteneri din șase state aflate 

în aria eligibilă a Programului Interreg Europe (Româ
nia, Ungaria, Olanda, Germania, Portugalia, Spania). Bu 
getul total al proiectului este de 1,696,875 euro, din 
care bugetul alocat ADR Sud Muntenia este 170,900 
euro. Perioada de implementare a proiectului este 1 
aprilie 2016 – 31 martie 2021. 

Detalii privind obiectivul și activitățile aferente 
acestui proiect puteți afla consultând siteul destinat 
programelor implementate de ADR Sud Muntenia, în 
calitate de lider sau partener, accesând linkul următor: 
https://adrmuntenia . ro/pro iectu l upgrade 
sme/static/912.

https://adrmuntenia.ro/proiectul-upgradesme/static/912
https://adrmuntenia.ro/proiectul-upgradesme/static/912
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Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă 
active pentru luna martie 2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Mun
tenia, prin Direcția Dezvoltare și Comunicare, a publicat 
Catalogul surselor de finanțare nerambursabilă pentru 
luna martie 2020! 

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/new
sletter/468/csfmartie2020.pdf.

https://www.adrmuntenia.ro/download_file/newsletter/468/csf-martie-2020.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/newsletter/468/csf-martie-2020.pdf
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Microgranturi pentru proiecte de cooperare transnațională, 
prin Orizont 2020

Programul Orizont 2020 acordă finanțări pentru 
a încuraja întreprinderile mici și mijlocii (IMM) să uti
lizeze tehnologiile avansate de fabricație, pentru îm 
bunătățirea proceselor de producție, în vederea valo
rificării eficiente a resurselor și a energiei. De ase me nea, 
se urmărește cooperarea transnațională dintre IMM
uri și cel puțin două centre tehnologice internaționale 
KET, specializate în soluționarea problemelor cu care 
se confruntă producția ecologică. 

Acest apel de proiecte are alocat un buget de apro 
ximativ două milioane de euro și finanțează activități 
precum:  

dezvoltarea ne noi procese de producție; •
îmbunătățirea produselor existente prin reduce•

rea costurilor de producție; 
îmbunătățirea produselor existente prin reduce•

rea dependenței de materii prime; 

îmbunătățirea producției prin reducerea consu •
mului de energie; 

diminuarea impactului negativ asupra mediului •
prin reducerea producerii de deșeuri. 

Sursa: finantare.ro

Finanțare de 100 de mii de euro 
prin Innovation fo Children, pentru startupuri tech

Acceleratorul Innovation for Children pune la dis 
poziția startupurilor ce implementează soluții inova
toare pentru copii, 100 de mii de euro. Astfel, până la 
1 mai, antreprenorii care dezvoltă soluții tech privind 
sănătatea fizică și emoțională a copiilor, educație, nu 
triție și alimentație, siguranța și drepturile copiilor în 
era digitală, precum și alte domenii ce pot îmbunătății 
viața copiilor și a adolescenților, se pot înscrie în cadrul 
programului.  

Antreprenorii care vor fi selectați să participe la 
accelerator vor trece printro serie de workshopuri, în 
tâlniri de feedback și followup, webinarii de progres 
și un retreat de patru zile cu cei mai importanți actori 
din domeniu. După marea finală în care se vor alege 
câștigătorii premiilor în valoare totală de 100.000 de 
euro, ei vor beneficia și de o vizită de cercetare în Ba 
sel (Elveția), precum și acces în comunitatea Impact Hub. 

Sursa: zf.ro

Sursă foto: pixabay.com
Sursă foto: pixabay.com

http://www.finantare.ro
http://zf.ro
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Din împărăția Dunării călărășene, 
povestea Cetății Vicina ...

Cu un potențial turistic impresionant 
pentru o zonă de câmpie, reprezentat 

de existența fluviului Dunărea, județul 
Călărași poate încânta orice turist prin 
peisaje fascinante, cu o biodiversitate de 
necontestat și printrun patrimoniu 
cultural ce reflectă urme de viață datând 
din cele mai vechi timpuri...  

Și pentru că apa, în ipostaza sa curgătoare, este 
frecvent asociată trecerii ireversibile a timpului, să 
medităm la această realitate, contemplând ruinele Ce 
tății Vicina din insula Păcuiul lui Soare.  

Situată în apropierea municipiului Călărași, insula 
ce despică apele Dunării pe o lungime de șase kilometri 
apare ca o fortăreață naturală ce ascunde printre pă
durile de ulmi, călini, peri pădureți sau vișini sălbatici, 
ruinele unei cetăți din secolul al IXlea, al doilea site 
ca importanță arheologică din țară, după Ulpia Traiana 
Sarmisegetuza.  

Potrivit surselor istorice, cetatea a fost construită 
pe insula ce acum poartă numele Păcuiul lui Soare de 
bizantini, după 971, odată cu reinstaurarea puterii lor 
în zona Dunării de Jos. Deși nu sa identificat până în 
prezent un nivel arheologic din epoca romană, se pre
supune că bizantinii au ridicat cetatea pe ruinele uneia 
mai vechi, refolosind materialul de construcție și pu
nând totodată în practică o tehnică nouă care a de
monstrat competența și abilitatea constructorilor. În 

condițiile unui sol de natură sedimentară, existau două 
posibilități pentru a asigura zidurile: fie o temelie cât 
mai adâncă, fapt ce ar fi presupus un efort imens, fie 
o substrucție de lemn, care necesita însă o mare can
titate de piatră. Sa preferat a doua variantă, temelia 
zidului de incintă construinduse din pari de stejar 
trecuți prin foc și înfipți în pământ din loc în loc, peste 
care constructorii au așezat bârne de stejar dispuse 
longitudinal și transversal, iar spațiile rămase libere 
au fost umplute cu mortar  un amestec de var, prundiș 
și sfărâmături de piatră.  

Modelată de ape și de timp, insula își așteaptă 
turiștii tăcută, ascunzând de ochii curioși ruinele înve
derate... Când debitul Dunării crește, cetatea de abia 
poate fi zărită, scufundânduse în ape, iar când Dună
rea se retrage Păcuiul lui Soare se dezvelește și oferă 
generos un  peisaj unic, străjuit de Cetatea Vicina...  

Sursa: adevarul.ro

http://adevarul.ro
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Municipiul Pitești, 
mai aproape 

de un transport public 
accesibil și modern!

În municipiul Pitești, vor fi furnizate servicii de 
transport public în sistem integrat, eficiente și acce
sibile. Astfel, în prezent, liderul proiectului, Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a lan
sat procedura de achiziție atât a autovehiculelor cât 
și a stațiilor de încărcare. Conform documentației, au 
tobuzele electrice vor fi te tip solo, cu planșeul jos, 
fără etaj, dotate cu facilități pentru accesul nelimitat 
al persoanelor cu mobilitate redusă, caroserie CE, echi 
pate tehnic pentru operarea în relief predominant 
deluros. 

Sursa: ziarulargesul.ro

ARGEȘ

Proiect pilot 
 privind reciclarea 

selectivă!
Administrația municipiului Călărași va demara 

un nou program pilot al cărui obiectiv este să încura 
jeze reciclarea selectivă în rândul populației. În prima 
etapă, inițiativa va fi implementată întro zonă ce cu 
prinde străzile Eroilor, Cornișei, Nicolae Titulescu și Fla 
căra. Astfel, locuitorii din zona vizată vor primi lunar 
saci galbeni pentru colectarea selectivă a hârtiei, a 
plasticului sau a metalului. Ridicarea acestora se va 
realiza în fiecare miercuri, de pe platforma arondată.  

Sursa: radiovocescampi.ro

CĂLĂRAȘI

Moroeni, 
o comună în plină 

modernizare!
Modernizarea drumurilor, reabilitarea instituții 

lor școlare, precum și a dispensarului din localitate, 
sunt doar o parte din investițiile prin care comuna 
dâmbovițeană Moroeni se aliniază exigențelor eu
ropene. Pentru a crește confortul locuitorilor din co
mună, autoritățile locale au accesat diferite surse de 
finanțare pentru a dezvolta infrastructura locală.  

Astfel, lucrările de modernizare a drumurilor și a 
străzilor comunale, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale 
„Ion Ciorănescu”, precum și podul peste râul Ialomița, în 
zona Glavă vor fi realizate cu fonduri PNDL. De asemenea, 
finanțarea modernizării grădiniței din localitate va fi asi
gurată prin AFIR, în timp ce pentru construirea unei săli 
de sport foarte moderne, vor fi alocate fonduri din bugetul 
local. Totodată, pentru reducerea poluării, va fi amenajată 
o platformă de gestionare a gunoiului, utilată corespun
zător, cu finanțare obținută de la Banca Mondială.  

Situată în extremitatea nordică a județului 
Dâmbovița, cuprinzând zona montană înaltă, inclusiv 
o bună parte din Parcul Natural Bucegi din Munții 
Bucegi, comuna Moroeni constituie un punct stra
tegic important al turismului din Sud Muntenia 

Sursa: ziardambovita.ro

DÂMBOVIțA

Parteneriat 
pentru o primăvară 

în culori!
Muzeul Județean „Teohari Antonescu” din Giur

giu a găzduit la începutul acestei luni vernisajul 
expoziției „Primăvara în culori”. Evenimentul, des
tinat celor mici și mari deopotrivă, a fost realizat în 
colaborare cu Școala Gimnazială „Petre Adameș tea ‐
nu” din comuna Toporu și a pus în valoare viziuni și 
sentimente privind anotimpul renașterii naturii. 
Expoziția a fost însoțită de un program artistic realizat 
de elevii școlii gimnaziale giurgiuvene.  

Sursa: giurgiupesurse.ro

GIURGIU

Sursă foto: vrancea24.ro

http://ziarulargesul.ro
http://radiovocescampi.ro
http://ziardambovita.ro
http://giugiupesurse.ro


Inițiative 
pentru drumuri 

mai bune!
Administrația prahoveană continuă programul 

de asfaltare a drumurilor județene! Astfel, sunt vizate 
tronsoanele care prezintă denivelări sau deteriorări 
ale covorului asfaltic. Pentru anul în curs, autoritățile 
au în vedere 41 de drumuri pe o lungime de peste 
63 de kilometri. Intervențiile vor asigura condiții nor
male de circulație, precum și siguranța participanților 
la traficul rutier.  

Sursa: prahovaeconomica.eu
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Inaugurare 
de primăvară, 

în comuna Ciulnița!
Ziua Internațională a Femeii a reprezentat pen

tru locuitorii din satul Poiana, comuna Ciulnița, un 
motiv de mare bucurie: a fost inaugurat Căminul Cul 
tural. Astfel, cu fonduri de la bugetul local, adminis 
trația locală a autorizat lucrări de modernizare a unei 
clădiri în cadrul căreia, în urmă cu 110 ani, a funcțio 
nat una dintre primele școli din județul Ialomița. În 
prezent, în clădirea modernizată își mai desfășoară 
activitatea o grădiniță cu program normal, precum și 
o creșă înființată cu sprijin financiar european, în ca
drul proiectului „Școala pentru viață”.  

Sursa: ilnews.ro

IALOMIțA

Dotări 
pentru situații de urgență, 

la Zimnicea!
Cu finanțare europeană obținută în cadrul unui 

proiect românobulgar, administrația zimniceană va 
achiziționa utilaje și mijloace tehnice moderne ne
cesare intervențiilor în cazul situațiilor de urgență.  

Aceste dotări vor fi puse la dispoziția unui ser
viciu public de voluntari ce urmează a fi organizat la 
nivelul primăriei. Achizițiile vor fi realizate în cadrul 
proiectului USES – „Standarde uniformizate, coor‐
donare îmbunătățită, securitate comună”, derulat 
în parteneriat cu municipiul Svishtov, a cărui valoare 
totală este de un milion de euro. 
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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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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


