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Investiții record pentru creșterea eficienței energetice 
a infrastructurii Spitalului Orășenesc Pucioasa

Miercuri, 19 iunie, Liviu Gabriel 
Mușat, directorul Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
și Constantin-Emilian Ana, primarul 
orașului Pucioasa, au semnat con-
tractul de finanțare în valoare de 
peste 32 de milioane de lei, pentru 
eficientizarea energetică a infras-
tructurii Spitalului Orășenesc Pu-
cioasa. 

Primăria Orașului Pucioasa, în 
calitate de beneficiar de fonduri Re-
gio, a accesat finanțare europeană 
nerambursabilă prin Programul 
Operațional Regional 2014-2020, în cadrul Axei prio-
ritare 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu 
emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 
– „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteli‐
gente a energiei și a utilizării energiei din surse rege‐
nerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile
publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B –
Clădiri publice.

Prin această inițiativă, reprezentanții administrație 
locale din Pucioasa au ca obiectiv reducerea emisiilor 
de carbon prin creșterea eficienței energetice a unei 
clădiri a Spitalului Orășenesc Pucioasa. Astfel, măsurile 
ce vor fi implementate vor conduce la diminuarea emi -
siei gazelor cu efect de seră, precum și la scăderea con -
sumului anual de energie primară. Totodată, vor fi crea -
te condițiile pentru obținerea avizului ISU și pentru 
asi gurarea îndeplinirii cerințelor fundamentale de se-
curitate la incendiu. 

Proiectul „Creșterea eficienței energetice a Spita ‐
lului Orășenesc Pucioasa” are o alocare în valoare to-
tală de 32.270.838,22 lei, din care peste 27 de milioane 
de lei reprezintă contribuția FEDR, aproape 4,2 mi-

lioane de lei provin din bugetul național, aproximativ 
643 de mii de lei fiind contribuția beneficiarului. Peri -
oada de implementare prevăzută pentru această apli -
cație este de 105 luni, 4 august 2014 – 31 aprilie 2023. 

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 
Călărași, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 
216 aplicații, având o valoare solicitată de peste 1,5 
miliarde de lei. Dintre acestea, prin cele 12 proiecte 
depuse în cadrul Axei prioritare 3, se solicită fonduri 
de aproape 120 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 13 milioane de lei pentru reabilitarea, 
modernizarea extinderea și dotarea Liceului Tehnologic 

„Tase Dumitrescu” din Mizil
Marți, 25 iunie, Mariana Vișan, director adjunct 

Organism Intermediar POR, a semnat la sediul central 
al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
alături de Silviu-Călin Negraru, primarul orașului Mizil, 
contractul de finanțare pentru aplicația „Reabilitarea, 
modernizarea, extinderea și dotarea Liceului Tehnologic 
Tase Dumitrescu, Mizil”. 

Proiectul a fost depus spre finanțare prin Progra-
mul Operațional Regional 2014-2020, în cadrul Axei prio -
ritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educațio na ‐
le”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în edu cație 
și formare, inclusiv în formare profesională, pentru do‐
bândirea de competențe și învățare pe tot parcursul 
vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și 
formare”, Obiectiv specific 10.2 „Creșterea gradului de 
participare la învățământul profesional și tehnic și 
învățare pe tot parcursul vieții”. 

Inițiativa Primăriei Orașului Mizil, beneficiarul fi -
nanțării nerambursabile, are în vedere creșterea gradu -
lui de participare a populației școlare la procesul edu -
cațional profesional și tehnic, și învățarea pe tot par cursul 
vieții, prin îmbunătățirea calității infrastructurii educa -
ționale și a dotărilor din Liceul Tehnologic „Tase Dumitres ‐
cu” în conformitate cu standardele europene. Astfel, 
prin investițiile ce urmează a fi realizate vor fi reabili-
tate și modernizate internatul și cantina unității școlare, 
urmând a fi efectuate și lucrări de amenajare a spațiu lui 
exterior. De asemenea, sunt prevăzute lucrări de construc -
ție a unui teren de sport și a unui nou corp de clădire 
destinat activității educaționale. 

Valoare totală a proiectului se ridică la 13.352.395,34 
lei, din care contribuția Fondului European pentru Dez -
voltare Regională este de peste 11 milioane de lei, alo -
carea din bugetul național însumează peste 1,7 milioane 

de lei, aproape 264 de mii de lei constituind contribuția 
eli gibilă a beneficiarului. Aplicația are o perioadă de im -
plementare de 61 de luni (1 mai 2017 – 31 mai 2022). 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înre-
gistrat 1.165 de proiecte (inclusiv aplicațiile din cadrul 
SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursa-
bile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului 
Prahova, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 
302 aplicații, având o valoare solicitată de peste 1,9 
miliarde de lei Dintre acestea cele 23 de proiecte în-
registrate în cadrul Axei prioritare 10 solicită fonduri 
de peste 170 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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Noi finanțări Regio pentru reducerea emisiilor de carbon 
în stațiunea Sinaia

Luni, 24 iunie, Liviu Gabriel Mu -
șat, directorul Agen ției pentru Dez-
voltare Regională Sud Muntenia, și 
Vlad Gheorghe Oprea, primarul ora -
șu lui Sinaia au semnat un nou contract 
de finanțare în valoare de aproxima-
tiv 22,7 milioane de lei pentru proiec -
tul „NOCO2 ‐ Cale pentru pietoni”. 

Astfel, Primăria Orașului Sinaia, 
în calitate de beneficiar, a valorificat 
oportunitățile de finanțare prin Re-
gio (Programul Operațional Regional 
2014 – 2020), în cadrul Axei priori-
tare 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 4e „Pro‐
movarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pen‐
tru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității ur‐
bane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare 
relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 3.2 - 
„Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată 
pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. 

Inițiativa autorităților locale din Sinaia are în ve-
dere creșterea mobilității urbane și reducerea emisiilor 
de carbon, prin crearea unui traseu pietonal care să de -
termine o creștere a interesului pentru circulația fără 
autoturisme private. Prin implementarea acestui pro-
iect, turiștii și populația orașului vor beneficia de un pa -
saj pietonal integrat ce va asigura o tranzitare mai atrac -
tivă a stațiunii, diminuându-se totodată emisiile de ga  ze 
cu efect de seră. De asemenea, persoanele cu dizabili -
tăți vor avea la dispoziție o infrastructură de circulație 
pietonală accesibilă. 

Proiectul „NOCO2 ‐ Cale pentru pietoni” are o valoa -
re totală de 22.755.436,29 lei, din care peste 19 milioa -
ne de lei sunt alocați din Fondul European pentru Dez-

voltare Regională, aproape trei milioane de lei provin 
din bugetul de stat, în timp ce peste 450 de mii de lei 
constituie cofinanțarea beneficiarului. Perioada de im-
plementare a acestui proiect este de 45 de luni, înce-
pând cu 1 martie 2018. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înre-
gistrat 1.165 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în 
cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri neram -
bursabile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul jude -
țului Prahova au fost depuse de solicitanții de fonduri 
Regio 302 cereri de finanțare, având o valoare solicitată 
de peste 1,9 miliarde de lei. Dintre acestea, 3 proiecte 
depuse în cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea de in ves -
tiții 4e, solicită fonduri de peste 62 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 Regio de aproximativ 2,7 milioane de lei 
pentru construirea unei grădinițe cu program prelungit 

în comuna Buturugeni, Giurgiu
În data de 21 iunie, Mariana Vișan, director adjunct 

Organism Intermediar POR, și Dumitru Preda, primarul 
co munei Buturugeni, au semnat contractul de finan -
țare pentru proiectul „Construire și dotare grădiniță cu 
program prelungit în comuna Buturugeni, județul Giurgiu”. 

Astfel, Primăria Comunei Buturugeni, beneficiază de 
finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-
2020, în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea in‐
frastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – 
„Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare pro ‐
fesională, pentru dobândirea de competențe și învățare 
pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor 
de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 „Crește ‐
rea gradului de participare la nivelul educației timpurii 
și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu 
risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, apel de -
di cat învățământului antepreșcolar și preșcolar, Ope -
rațiunea A.  

Prin această aplicație, administrația locală și-a pro -
pus să creeze o infrastructură destinată educației tim-
purii, care, prin dotările performante ulterioare construc -
ției, să asigure un mediu modern și de calitate pentru 
preșcolarii din comună. În acest sens, implementarea 
proiectului va conduce la construirea unei grădinițe cu 
program prelungit și la crearea unui loc de joacă pentru 
preșcolari. De asemenea, în cadrul incintei vor fi ame-
najate alei pietonale și carosabile, vor fi construite ane -
xe destinate creării unor platforme pentru deșeuri, gu -
noi menajer și protecția mediului.  

Având o perioadă de implementare de 59 de luni, 
începând cu 9 august 2016, proiectul vizează investiții 
a căror valoare totală se ridică la 2.699.918,69 lei. Din 
aceștia, aproximativ 1,8 milioane de lei constituie con -
tribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regio -

nală, peste 278 de mii de lei fiind contribuția din buge -
tul de stat, în timp ce aproape 43 de mii de lei repre-
zintă cofinanțarea eligibilă a beneficiarului.  

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înre-
gistrat 1.165 de proiecte (inclusiv aplicațiile din cadrul 
SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursa-
bile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului Giur -
giu, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 119 
aplicații, având o valoare solicitată de aproximativ 800 
de milioane de lei. Dintre acestea 10 proiecte înregis-
trate în cadrul Axei prioritare 10, Prioritatea de investiții 
10.1, solicită fonduri de peste 78 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 Regio pentru creșterea 
eficienței energetice a infrastructurii Liceului Teoretic 

„Mihai Eminescu”, Călărași
În data de 19 iunie, Liviu Gabriel Mușat, directorul 

Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
și Valentin-Dumitru Deculescu, administrator public în 
cadrul Primăriei Municipiului Călărași, au semnat con-
tractul de finanțare destinat diminuării emisiilor de car -
bon, prin creșterea eficienței energetice a infrastructu -
rii aferente Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”. 

Primăria Municipiului Călărași beneficiază de fon-
duri nerambursabile prin Programul Operațional Re-
gional 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 3 - „Sprijini ‐
rea tranziției către o economie cu emisii scăzute de car bon”, 
Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței ener‐
getice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publi ‐
ce, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, 
Operațiunea B – Clădiri publice. 

Prin această inițiativă, administrația locală călără -
șeană își propune să reducă emisiile de carbon prin creș -
terea eficienței energetice a clădirii publice în care își des -
fășoară activitatea Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”. În 
vederea atingerii acestui obiectiv, va fi îmbunătățită ca -
litatea infrastructurii educaționale, consumul de ener-
gie, precum și costul de întreținere pentru încălzire și 
apă caldă vor fi reduse, diminuându-se totodată emi-
siile poluante generate de producerea, transportul și 
consumul de energie. Astfel, prin realizarea acestor in -
vestiții, elevii și cadrele didactice din unitatea școlară își 
vor desfășura activitatea educativă în condiții de con-
fort la standarde europene. 

Proiectul privind „Reabilitarea termică a Liceului 
Teoretic Mihai Eminescu”, are o perioadă de implemen -
tare de 58 de luni, începând cu 08.07.2017, fiind preco -
nizate investiții în valoare totală de 4.570.814,37 lei. Din 
această sumă, peste 3,8 milioane de lei provin din FEDR, 

peste 590 de mii de lei reprezintă alocarea din bugetul de 
stat, cofinanțarea beneficiarului depășind 91 de mii de lei. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregis -
trat 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 Că -
lărași, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 
116 aplicații, având o valoare solicitată de peste 990 
de milioane de lei. Dintre acestea, prin cele 16 proiecte 
depuse în cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea de in -
vestiții 3.1 B,(inclusiv aplicațiile SUERD) se solicită fon-
duri de aproape 65 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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S-a prelungit termenul de depunere a cererilor 
de finanțare pentru apelul de proiecte cu numărul 

POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat
Marți, 25 iunie, Autoritatea de Management pen-

tru Programul Operațional Regional (AMPOR) din ca-
drul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice a prelungit, prin ordin de ministru, termenul 
de depunere a cererilor de finanțare pentru apelul de 
proiecte POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat, 
aferent Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul speci -
fic 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane 
bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă. 

Astfel, aplicațiile pot fi depuse până la data de 
10.08.2019, ora 12:00, restul condițiilor și al prevederi -
lor prevăzute în ghidul specific, rămânând neschimbate. 

Ordinul de ministru prin care a fost prelungit ter-

menul de depunere a aplicațiilor poate fi consultat pe 
site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud Mun -
tenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 3, 
accesând link-ul: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-
3/static/1198 sau pe site-ul 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 site-ul dedicat 
implementării Programului în regiunea Sud - Mun-
tenia, regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-3/static/1198
http://www.inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor POR în data de 25 iunie 2019
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ADR Sud Muntenia – inițiative destinate 
dezvoltării clusterelor din domeniul alimentar

În perioada 25 – 26 iunie, Agenția 
pentru Dezvol tare Regională Sud 

Muntenia, în calitate de coordonator, 
organizează la Hotel Minerva, București, 
o serie de evenimente finanțate prin 
proiectul Danube S3 Cluster – 
„Cooperare transnațională a clusterelor 
din domeniul alimentar”.  

Marți, 25 iunie a avut loc Cel de‐ Al doilea Focus 
Grup de Descoperire Antreprenorială destinat dezvol-
tării do meniului alimentației sănătoase și are ca scop 
crearea de oportunități pentru clusterele ce activează 
în domeniul vizat, astfel încât să se genereze idei de 
proiecte transversale și de cooperare internațională. 

În data de 26 iunie se desfășoară evenimentul 
„Evaluarea primului an de implementare al proiectului 
Danube S3 Cluster” care, pe lângă evaluarea primului 
an de implementare a proiectului, își propune să ana-
lizeze situațiile întâmpinate, abordarea acestora pre-
cum și stabilirea activităților viitoare.  

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte -
nia implementează, în calitate de coordonator, proiec -
tul Danube S3 Cluster – „Cooperare transnațională a 
clusterelor din domeniul agroalimentar”, bazată pe 
conceptul de specializare inteligentă în regiunea Dună -

rii, finanțat în cadrul Programului de Cooperare Trans -
națională DUNĂREA, Axa prioritară 1 - O regiune a Dună -
rii inovativă și responsabilă social. 

Obiectivul principal al proiectului este de a stimu -
la ecosistemul antreprenorial bazat pe inovare, în zona 
Dunării, prin elaborarea politicilor de cluster în con-
textul RIS 3, precum și prin îmbunătățirea cunoștințelor 
și abilităților de management al inovării și promovarea 
cooperării transnaționale a clusterelor în industria 
agroalimentară. 

Perioada de implementare a proiectului este 1 iu -
lie 2018 – 30 iunie 2021. Bugetul total al proiectului es -
te 1,790,445.70 Euro, din care bugetul ADR Sud Munte -
nia este 194.170.40 Euro. Contribuția ADR SM în pro iect 
este de 2% - 3,883.40 Euro. Consorțiul proiectului este for -
mat din 15 parteneri și 5 parteneri strategici asociați.
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Întâlnire de lucru destinată actorilor interesați de revizuirea 
politicilor pentru clustere – Proiect ClusterFY

În data de 19 iunie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de partener 
în proiectul ClusterFY, a organizat la sediul Consiliului Județean Dâmbovița cea de-a V-a 

întâlnire a stakeholderilor interesați de revizuirea politicilor privind clusterele. 

În cadrul acestei întâlniri de lu-
cru a fost evidențiat stadiul imple-
mentării proiectului, realizându-se 
totodată o expunere a celor mai re-
cente activități organizate. Astfel, au 
fost diseminate concluziile celui de-
al VI-lea workshop internațional, 
desfășurat în perioada 26-28 martie, 
în regiunea Macedonia, Grecia, și au  
fost prezentate activitățile din cadrul 
celui de-al VII-lea seminar interre-
gional al proiectului ClusterFy, orga-
nizat în regiunea Sud Muntenia, în 
perioada 14-16 mai: vi zita de studiu 
și seminarul de la Institutul de Po-
micultură Mărăcineni, județ Argeș, 
participările la Conferința Europeană 
a Clusterelor 2019, organizată la Par-
lamentul României, la evenimentul 
de diseminare și la workshopul de învățare interregio-
nală pe teme de politici de clustere, desfășurat la Casa 
Academiei Române din București.  

De asemenea, cu prilejul acestei întâlniri au fost 
analizate principalele provocări întâmpinate de clus-
terele din regiunea Sud Muntenia, a fost expusă prima 
versiune a Planului de acțiune și au fost sintetizate 
exemplele de bunele practici de care s-a ținut cont în 
realizarea acestuia. Totodată, au fost evidențiate prin-
cipalele recomandări de politică ale proiectului fiind 
subliniată importanța adoptării acestora pentru clus-
terele din România.  

Întâlnirea de lucru a mai valorificat un moment 
„speed dating” în cadrul căruia stakeholderii proiectu -
lui SENSES și invitații proiectului ClusterFY au avut po-
sibilitatea de a se prezenta și a se cunoaște. 

Nu în ultimul rând, Christina Leucuța, senior expert 
în cadrul Asociației Clusterelor din România a susținut 
o prelegere referitoare la Conferința Europeană a Clus-

terelor 2019, precum și o prezentare a tendințelor de 
sprijinire a dezvoltării și a internaționalizării clusterelor 
în Europa. 

Proiectul ClusterFY – „Stimularea colaborării in‐
terregionale a clusterelor și integrarea în lanțurile va‐
lorice internaționale” este finanțat în cadrul celui de-
al doilea apel al Programului INTERREG Europe și are 
ca obiectiv principal îmbunătățirea instrumentelor de 
politică regionale sau naționale care urmăresc inten-
sificarea proceselor de clusterizare, în special în sec-
toarele legate de tehnologiile generice esențiale (KET), 
precum și stimularea cooperării interregionale între/ 
printre clustere și rețelele de afaceri și încurajarea in-
tegrării acestora în lanțurile valorice inovative.  

Mai multe detalii despre implementarea proiectu -
lui ClusterFY aflați de pe website-ul Agenției, secțiunea 
Proiecte, link: https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-
clusterfy/static/952, precum și pe site-ul proiectului–
link: https://www.interregeurope.eu/clusterfy/. 

https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-clusterfy/static/952
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-clusterfy/static/952
https://www.interregeurope.eu/clusterfy/


www.adrmuntenia.ro 11 regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #422 
18 • 24 iunie 2019

INFO 
ADR SUD MUNTENIA

Fundația Compartir contribuie la dezvoltarea sănătoasă 
a tinerilor, prin programe de dezvoltare personală

Fundația Compartir, cu sediul în comuna Drăganu, 
județul Argeș, este o organizație nonguvernamentală care 
desfășoară acțiuni educative și sociale destinate integrării 
și dezvoltării personale ale tinerilor. Principalele domenii 
în care își desfășoară activitatea sunt: integrare, viață să-
nătoasă, zone recreative și implicare în comunitate. 

Activitatea fundației de desfășoară, în mare parte, 
cu sprijinul tinerilor care lucrează ca voluntari în organi -
zarea taberelor pentru copii, participă în proiecte națio -
nale de schimb de experiență între tineri, cursuri prin Pro ‐
gramul Erasmus+ și cluburi de petrecere a tim pului liber. 

Moika de Salas, manager de proiect în cadrul fun -
dației, a precizat că activitatea a început cu sprijinul auto -
rităților publice spaniole, în anul 1997, iar motivația pen -
tru a înființa această fundație a fost sprijinirea tinerilor 
orfani care părăseau orfelinatele și nu aveau o locuință 
sau un loc de muncă. Majoritatea nu țineau legătura cu 
familiile lor și nu erau educați pentru a găsi modalități 
de integrare pe piața muncii sau în viața socială. Astfel, 
a fost înființat un centru în care acești tineri erau edu -
cați pentru a putea fi integrați în societate. 

În acest moment, fundația derulează activități edu -
cative, pentru a îmbunătăți dezvoltarea personală a co -
piilor și a tinerilor la sediul din comuna Drăganu, în zo -
na de agrement de aproximativ 20.000 mp, amenajată 
cu piscină, dușuri, bucătărie, sală multifuncțională și o 
cabană din lemn. Printre activitățile realizate se numă -
ră: tabere de vară, cu participarea voluntarilor din Româ -
nia și din alte țări, proiecte în școli, club de agrement pen -
tru petrecerea timpului liber al copiilor și tinerilor, im plicare 
în comunitate (furnizarea nevoilor de bază pentru fami -
liile nevoiașe, reparația caselor, amenajarea zonelor din 
apropiere, burse, etc). 

De asemenea, pentru a îmbunătăți educația și dez -
voltarea personală a tinerilor, aceștia sunt implicați în 
proiecte europene, prin intermediul cărora sunt în cu -
rajați să călătorească în străinătate și să cunoască oa-
meni din diferite țări care se confruntă cu aceleași pro -
bleme, dar care au alte perspective.  

Întreprinderile sociale, sprijin 
pentru rezolvarea problemelor sociale 

Cel mai important mesaj pe care antreprenorii so -
ciali vor să-l transmită instituțiilor publice, este acela că 
întreprinderile sociale își doresc și au posibilitatea să 
rezolve anumite probleme sociale, precum integrarea 
în comunitate a tinerilor, a persoanelor cu dizabilități, 
a oamenilor săraci sau a bătrânilor. Astfel, fiind în grija 
întreprinderilor sociale vor fi ocupați și vor simți că fac 
parte dintr-o comunitate și nu sunt o povară pentru a -
ceasta. Moika de Salas spune că guvernul spaniol a în -
țeles beneficiile pe care aceste entități le aduc socie tă ții 
și sprijină înființarea întreprinderilor sociale prin redu -
cerea taxelor, finanțarea cheltuielilor salariale pentru 
angajații întreprinderilor sociale sau punerea la dis pozi -
ție de spații în care să-și desfășoare activitatea.  

Posibilități de creștere a impactului 

Moika de Salas consideră că o promovare și co-
municare bună prin intermediul școlilor, liceelor și al 
universităților poate ajuta la creșterea impactului 
activităților desfășurate și crede că autoritățile publice 
pot include proiectul ca parte a dezvoltării zonei, de-
oarece acest lucru va permite dezvoltarea a noi afaceri 
mici care pot îmbunătăți viața comunității.

Proiect cofinanțat cu fonduri de la Uniunea Europeană (FEDR și IPA) 
www.interreg-danube.eu/senses

http://www.interreg-danube.eu/senses
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Întreprinderea socială „Ai voință, Ai putere” 
din Călărași, luptă pentru dezvoltarea comunității 

din care face parte
Asociația „Ai voință, Ai putere” 

este o întreprindere socială acredi-
tată, înființată în 2016 ce are ca scop 
integrarea în societate a persoanelor 
defavorizate și dezvoltarea personală 
a tinerilor prin diverse campanii și 
evenimente.  

În cadrul Asociației „Ai voință, 
Ai putere” lucrează patru persoane 
dintre care două  persoane provin 
din medii defavorizate. 

În acest moment, Asociația „Ai 
voință, Ai putere” derulează diferite 
proiecte, printre care activități de 
susținere a copiilor, tinerilor, persoa-
nelor cu dizabilități pentru integrarea acestora în so-
cietate. De asemenea, asociația desfășoară o serie de 
activități recreative, de tip after school, pentru copiii 
defavorizați și cu posi bi lități financiare reduse.  

Totodată, asociația oferă consiliere psihologică co -
piilor care au părinții plecați în străinătate și care sunt 
lăsați în grija altor persoane, precum și training de co-
municare și consiliere cu privire la integrarea pe piața 
muncii și îndrumarea tinerilor în viață. 

Pe lângă aceste activități, în cadrul Asociației „Ai 
voință, Ai putere” a fost dezvoltat un atelier, unde per-
soanele defavorizate confecționează manual diverse 
decorațiuni. De asemenea, tot în cadrul acestui atelier 
se inscripționează motive tradiționale românești prin 
tehnica cusutului pe etamină.  

Începând cu anul 2018, Asociația „Ai voință, Ai pu ‐
tere” a deschis un atelier de lucru și în județul Giurgiu, 
în cadrul căruia lucrează o persoană defavorizată. 

Realizări 

Printre realizările importante ale Asociației „Ai vo ‐
ință, Ai putere” se numără deschiderea primului after 

school în municipiul Oltenița. În cadrul acestuia, se des -
fășoară foarte multe activități moderne și atractive pen -
tru copii, atât în ceea ce privește pregătirea temelor, a -
profundarea noțiunilor predate la scoală, cât și instru irea 
copiilor privind participarea la diverse concursuri sub 
îndrumarea unor cadre didactice de specialitate. De ase -
menea, se organizează activități recreative (jocuri co-
lective, pictura, modelaj, vizionari de filme, plimbări 
etc.), petreceri pentru copii (onomastici, aniversări), 
excursii și tabere. 

Totodată, împreuna cu cadrele didactice specia-
lizate, se învață mai multe limbi străine, printre care spa -
niola, engleza, franceza.  

Planuri de viitor 

Asociația „Ai voință, Ai putere” își propune ca în 
viitorul apropiat să deruleze o serie de campanii și 
proiecte în sprijinul educației, mediului și integrarea 
celor marginalizați în societate. Abordând atât cauzele, 
cât și consecințele sărăciei, Asociația „Ai voință, Ai pu‐
tere” oferă copiilor o șansă pentru un viitor mai bun, 
ajutându-i să supraviețuiască și să crească armonios.

Proiect cofinanțat cu fonduri de la Uniunea Europeană (FEDR și IPA) 
www.interreg-danube.eu/senses

http://www.interreg-danube.eu/senses
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Finanțare europeană nerambursabilă 
pentru fermele mici din România

Fermierii din România pot obține 
finanțări europene de 15.000 de euro 

pentru investiții în ferme mici, prin 
intermediul submăsurii 6.3 – „Sprijin 
pentru dezvoltarea fermelor mici”, din 
cadrul Programului Național de 
Dezvoltare Rurală 2014-2020, pentru 
care a fost lansat în consultare publică 
ghidul solicitantului. 

Solicitanții eligibili sunt persoane fizice înregistra -
te și autorizate (PFA), întreprinderi individuale, între-
prinderi familiale sau societăți cu răspundere limitată 
(SRL). Fermele trebuie să fie cuprinse ca mărime eco-
nomică între 4.000 și 11.999 de euro S.O. (valoarea 

producției standard). 
Sprijinul public nerambursabil se va acorda pentru 

o perioadă de maximum trei sau cinci ani (perioada de 
cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și va fi 
de 15.000 de euro, procentul de finanțare nerambursa -
bilă fiind de 100%, în baza planului de afaceri. De ase-
menea, alocările financiare vor fi acordate în două tran -
șe, după cum urmează: 75% din cuantumul sprijinului 
la semnarea Deciziei de finanțare și 25% din cuantumul 
sprijinului se va acorda în funcție de implementarea 
corectă a Planului de afaceri, fără a depăși 3/ 5 ani (5 
ani pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea De-
ciziei de finanțare. 

Sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro
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Un popas spiritual: Mânăstirea Balaciu

Străbatem virtual un crâmpei din Câmpia Bărăganului, o câmpie vastă cât o mare, cunoscută 
drept o străveche vatră geto-dacică ale cărei urme de locuire coboară în negura timpului. Și 

cum drumul prin câmpie te îndeamnă când la reverie, când la meditație, vă propunem un popas 
spiritual de regăsire a sinelui prin rugăciune într-un loc în care „îndepărtarea” timpului își dă 
mâna cu „profunzimea” spațiului: Mănăstirea Balaciu, județul Ialomița. 

Lăcașul de cult, în prezent mănăstire ortodoxă de 
călugări și monument istoric, este așezat pe malul râu-
lui Ialomița, între satele Balaciu și Crăsani, într-un loc 
retras, dar plin de farmec. Edificiul a fost construit din 
cărămidă de către boierii Neacșu și Ecaterina Pitiș tea -
nu, între anii 1822 – 1825, în timpul domniei lui Grigo -
rie Ghica și a funcționat ca biserică pentru satul ce le 
purta numele, Pitișteanu, până la Primul Război Mon-
dial. În timp, din cauza inundațiilor provocate de apele 
râului Ialomița, localnicii au migrat spre satul Balaciu, 
dar biserica a rămas în plin câmp, înfruntând condițiile 
vitrege ale vremurilor. Un moment salvator l-a repre-
zentat transformarea acesteia în mănăstire de călugări, 
prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne, în data de 29 mai 1929, aici găsindu-și refugiul 
mulți călugări din Basarabia. 

Mănăstirea a cunoscut o perioadă de înflorire, în -
să după cel de-Al Doilea Război Mondial funcționalita -
tea așezământului se reduce treptat, regimul comunist 
instaurat ulterior închizând mănăstirea, demolând clă-
dirile anexe, iar viețuitorii fiind transferați la Mănăstirea 

Căldărușani. Abia în anul 1990 au fost inițiate lucrări 
de restaurare, finalizate șapte ani mai târziu când lă ca -
șul de cult a căpătat măreția de odinioară, oferind con -
dițiile de desfășurare a unei vieți religioase adecvate. 
26 octombrie 2006 este o altă dată importantă în isto -
ria mânăstirii, datorată resfințirii paraclisului renovat.  

În prezent, planul bisericii este în formă de cruce, 
cu doua turle în stil românesc (una frontală, iar cea de-a 
doua, deasupra naosului). Proporțiile, forma zveltă a tur -
lei naosului, formează un ansamblu armonios ce îi dau 
un farmec aparte. Pridvorul deschis este ridicat pe 12 co -
loane placate cu piatră sculptată, legate între ele prin 
arce. 

Și dacă drumul devenirii spirituale vă poartă pe 
aceste meleaguri ce oferă o lecție de statornicie în timp, 
pentru a crește relevanța periplului (ce ar mai putea in -
clude mănăstirile Căldărușani, Dridu sau Sfinții Voievozi 
din Slobozia) facem precizarea că în vecinătatea Mănăs -
tirii Balaciu, la Piscul Crăsani, se află ruinele cetății da-
cice Helis, reședința lui Dromihete. 

Sursa: crestinortodox.ro

http://crestinortodox.ro


Drumul Județean 306 prin care se realizează 
legă tura dintre satele Socoalele și Dragoș Vodă a fost 
reabilitat pe o distanță de 5,21 km, cu sprijinul Con-
siliului Județean Călărași. Prin finalizarea acestei 
investiții, locuitorii din comuna Socoalele au acces la 
drumul na țional, iar copiii care se deplasează în co-
muna Dragoș Vodă pentru a frecventa cursurile șco -
lare vor parcurge distanța în doar șapte minute.  

Reabilitarea DJ 306 s-a realizat în cadrul unui pro -
iect european implementat în parteneriat cu Consiliul 
Ju dețean Ialomița, depășindu-se cu succes dificultă -
țile privind elaborarea cărții funciare, datorate măsu ri -
lor de expropriere ce au întârziat finalizarea proiectului. 

Sursa: argumentpress.ro
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Spitalul din Mioveni – 
proiect de digitalizare a sistemului medical

În cadrul noului spital din Mioveni se 
derulează un proiect tehnologic în care di-
gitalizarea își dovedește im portanța atât 
pentru pacienți și cadre medicale, cât și 
pentru sistemul sanitar. În prezent, există 
o serie de spi tale din România și din stră-
inătate care au realizat in vestiții în do-
meniul tehnologiei în vederea creării unui 
viitor digital pentru sistemul de sănătate. 
Astfel, prin intermediul medicinii practi-
cate cu ajutorul tehnologiei vor fi posibile 
consultațiile și terapia la distanță. În con -
textul în care proiectul desfășurat la Mio-
veni se apropie de finalizare, termenul 
de recepție fiind în toamna a cestui an, 
digitalizarea sistemului medical va înscrie 
no ul spital din Mioveni în rândul unităților 
medicale revo luționare din România, ac-
tualmente, nu mai puțin de 22 de spitale 
publice și private din România au imple-
mentat cu succes un sistem informatic 
integrat. 

Sursa: jurnaluldearges.ro

ARGEȘ

DJ 306 
Dragoș Vodă – 

Socoalele 
a fost finalizat!

CĂLĂRAȘI

Prin proiectul implementat de administrația lo-
cală târgovișteană, la Creșa Nr. 16 se desfășoară lu-
crări de reabilitare, modernizare și extindere, ca ur-
mare a implementării unui proiect finanțat din Pro gramul 
Național de Dezvoltare Locală. 

Astfel, prin investițiile în valoare de 6,5 milioane 
de lei, va fi reabilitat și modernizat vechiul corp al 
creșei. Totodată, se are în vedere construirea unui 
nou corp de clădire cu o suprafață de aproximativ 
950 de mp care va dubla capacitatea actuală a unității 
preșcolare. 

Sursa: targovistenews.ro

 
Creșa Nr. 16 

din Târgoviște - 
lucrări de modernizare 

și extindere

DÂMBOVIȚA

Sursă foto epitesti.ro

http://argumentpress.ro
http://jurnaluldearges.ro
http://www.targovistenews.ro


www.adrmuntenia.ro 16 regio.adrmuntenia.ro

Info Regional Sud Muntenia #422 
18 • 24 iunie 2019

INFO 
JUDEȚE

Finanțare nerambursabilă pentru fermele mici, 
prin GAL Inima Giurgiului ‐ Țara Neajlovului și a Câlniștei

Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Inima 
Giurgiului - Țara Neajlovului și a Câlniștei a lansat în da -
ta de 19 iunie sesiunea de depunere a proiectelor pen -
tru măsura M21/2A „Sprijinirea fermelor mici din terito ‐
riu”, deschisă până pe data de 22 iulie.  

Pentru acest apel de proiecte, ce dispune de fon-
duri de 30.000 de euro, beneficiarii eligibili sunt entități 
private: fermieri care au drept de proprietate și/sau 
drept de folosință pentru o exploatație agricolă care 
in tră în categoria de fermă mică după definiția dată 
de regulamentul UE, cu excepția persoanelor fizice 
neau torizate, din teritoriul grupului de acțiune locală. 
Teritoriul GAL Inima Giurgiului – Țara Neajlovului și a 

Câl niștei acoperă următoarele unități administrativ-
teritoriale (comune și orașe): comuna Bulbucata, co-
muna Găiseni, comuna Ghimpați, comuna Iepurești, 
comuna Letca Nouă, comuna Mârșa, comuna Roata 
de Jos, comuna Vânătorii Mici din județul Giurgiu și 
comuna Mereni, orașul Videle din județul Teleorman.  

Cei interesați pot obține informații la următoarele 
date de contact: Asociația Grupul de Acțiune Locală 
Inima Giurgiului -Țara Neajlovului și a Câlniștei din Co-
muna Ghimpați, sat Ghimpați, Șoseaua București-Ale-
xandria, nr. 162, Biroul nr. 1, Județul Giurgiu, Telefon: 
0742371889, E-mail: gal.inimagiurgiului@gmail.com 

Sursa: stirigiurgiu.ro

Administrația județeană – susține 
crearea de servicii alternative îngrijirii instituționale

Administrația județeană ialo -
mițeană a adoptat o serie de pro-
iecte de hotărâre cu privire la depu-
nerea unor aplicații în vederea 
susținerii serviciilor alternative îngri-
jirii copiilor și persoanelor vârstnice. 
În acest sens, au fost aprobate Nota 
conceptuală și tema de proiectare 
aferente proiectului „Pași spre vii‐
tor”, aplicație inițiată de Direcția Ge-
nerală de Asistență Socială și Pro -
tecția Copilului (DGASPC) Ialomița 
care are în vede re crearea de servicii 
alternative la îngrijirea instituțio nală, 
prin realizarea a două case de tip fa-
milial și a unui centru pentru con-
siliere și sprijin pentru părinți și copii, 
în municipiul Urziceni. 

Astfel, DGASPC va depune cererea de finanțare 
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în 
cadrul Axei prioritare 8 – „Dez voltarea infrastructurii 
de sănătate și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – 
„Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care 
contribuie la dezvoltarea la ni vel național, regional și 
local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea 
de sănătate și promovând incluziunea socială prin 
îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale 
și de recreere, precum și trece rea de la serviciile 

instituționale la serviciile prestate de colectivitățile lo‐
cale”, grup vulnerabil: Copii.  

Totodată, a fost aprobată participarea DGASPC Ia -
lomița la proiectul „Eurobunicii – reducerea numărului 
de bătrâni vulnerabili în comuna Valea Ciorii, județul 
Ialomița, prin furnizarea de servicii sociale”, în calitate 
de partener, aplicație depusă în cadrul Programului Ope -
rațional Capital Uman, Axa prioritară 4 – „Incluziunea 
socială și combaterea sărăciei”. 

Sursa: agendaialomiteana.ro

IALOMIȚA

GIURGIU

http://stirigiurgiu.ro
http://agendaialomiteana.ro
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Ministerul Sănătății, Consiliul Județean Prahova 
și Primăria Orașului Vălenii de Munte au inițiat o serie 
de proiecte de modernizare a Spitalului Orășenesc Vă-
lenii de Munte. Astfel, la unitatea medicală prahoveană 
au fost inițiate lucrări de extindere, acestea având ca 
finalitate realizarea unui pavilion destinat funcționării 
Secției de pediatrie. Investiția este finanțată prin Progra -
mul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 (PNDL), 
având o valoare estimată inițial la peste 1,2 milioane de 
lei. Astfel, noul corp de clădire, construit în regim de înăl -
țime P+1, va cuprinde: sală de așteptare, două cabinete 
de consultații, un cabinet de explorări medicale și tra-
tamente, scară de acces la etaj, grupuri sanitare, spații 
de depozitare, (la parter) patru saloane fiecare dotat 
cu grup sanitar, loc de joacă, vestiar și spațiu de depo-
zitare (etaj).  

Totodată, în cadrul acestor proiecte, a fost finaliza -
tă investiția privind consolidarea și amenajarea garaju -
lui destinat ambulanțelor, investiție importantă deoare -
ce asigură fluidizarea intervențiilor la cazurile de urgență. 

Sursa: gazetaph.ro

Investiții la Spitalul Orășenesc 
Vălenii de Munte

PRAHOVA

Începând cu data de 19 iunie, Asociația Grupul de 
Acțiune Locală „De la Sâi la Călmățui” a lansat apelurile 
de selecție a proiectelor aferente măsurilor: M3/2A – 
„Sprijin pentru încurajarea asocierii în domeniul agri‐
col”, respectiv M5/1A – „Formare, informare și dise‐
minare de informații pentru persoanele active din do‐
meniul agricol”. Pentru ambele submăsuri, aplicațiile 
pot fi depuse până la data de 19 iulie. 

Măsura M3/2A dispune de fonduri de 30.000 de 
euro și are în vedere, în calitate de beneficiari eligibili, 
grupuri și organizații de producători din sectorul agricol 
(cooperative agricole, societăți cooperative agricole, 
etc.) ce se încadrează în definiția IMM-urilor.  

Pentru măsura M5/1A sunt alocate fonduri de 
10.000 de euro, beneficiarii eligibili fiind entitățile sau 
organismele publice sau private care vor asigura trans-
ferul de cunoștințe și acțiuni de informare conforme 
criteriilor de eligibilitate și de selecție stabilite de GAL.  

Mai multe detalii privind aceste apeluri de pro-
iecte se pot afla pe pagina web a GAL: www.galdela-
sailacalmatui.ro.  

Sursa: ziarulteleormanul.ro

GAL „De la Sâi la Călmățui” – 
apeluri de proiecte destinate asocierii în domeniul agricol 

și informării persoanelor active în domeniul agricol

TELEORMAN

Sursă foto: w
w

w
.agric.w

a.gov.au

http://gazetaph.ro
http://www.galdelasailacalmatui.ro
http://www.galdelasailacalmatui.ro
http://ziarulteleormanul.ro
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de Informare REGIO Sud Muntenia și despre 
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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 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


