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ADR Sud Muntenia continuă acțiunile 
de fundamentare a viitorului exercițiu financiar
Agenția pentru Dezvoltare Re

gională Sud Munte nia a organizat 
luni, 22 iunie, o nouă sesiune de lu
cru desfășurată online, în vederea 
pregătirii portofoliului de proiecte 
strategice pentru viitoarea perioadă 
de pro gramare. Evenimentul, desti 
nat reprezentanților ora șelor și ai 
municipiilor (altele decât cele reșe 
dință de județ) din regiunea noastră, 
a fost organizat în vederea realizării 
unei analize privind măsurile și 
condițiile de acordare a unui sprijin 
financiar pentru pregătirea portofo
liului de proiecte în domenii strate
gice considerate prioritare pentru 
perioada de programare 20212027, 
conform Ordonanței de urgență nr. 
88, din 27 mai 2020. Astfel, cu ajutorul fondurilor asi
gurate la nivel regional prin Programul Operațional 
Asistență Tehnică 20142020, autoritățile publice, și nu 
numai, pot pregăti docu men tația tehnicoeconomică 
pentru proiecte strategice pri vind regenerarea și mo
bilitatea urbană, parcurile urbane, centrele istorice, spe 
cializarea inteligentă și in frastructura de turism pentru 
a asigura locuitorilor regiunii Sud Muntenia condiții op 
time de viață. 

În acest context, Liviu Gabriel Mușat, directorul 
ADR Sud Muntenia, a evidențiat că apropierea de final 
a actualului exercițiu financiar, în cadrul căruia sunt so 
licitate peste șase miliarde de lei prin cele 723 de pro
iecte contractate, impune eforturi susținute și un ritm 
alert de acțiune. „Pe de o parte, avem în vedere evalua ‐
rea proiectelor depuse, în vederea contractării lor, ast ‐
fel încât obiectivele actualului Program să fie atinse. Pe 
de altă parte, trebuie să ne asigurăm că viitorul pro‐
gram operațional debutează fără întârzieri, iar pentru 
aceasta, pregătirea portofoliului de proiecte al regiunii 
Sud Muntenia pentru viitoarea perioadă de progra‐
mare, este un pas decisiv. Cum orașele au constituit din ‐
totdeauna puncte esențiale privind inovarea și creș te ‐
rea, acestea trebuie să fie pregătite temeinic pentru a 
face față provocărilor de ordin social sau ecologic, pre‐
cum și celor generate de dezvoltarea tehnologiilor”. 

Proiectele strategice reprezintă o categorie de pro 
iecte cu impact major asupra dezvoltării regionale, iar 
pregătirea și elaborarea documentației tehnicoeco

nomice necesită o perioadă de aproximativ doi ani, 
fapt ce produce efecte asupra ritmului de implemen
tare al viitorului Program, și, implicit, asupra ratei de 
absorbție a fondurilor europene necesare investițiilor 
din diferite domenii. Prin urmare, au fost analizate prio 
ritățile la care aceste tipuri de proiecte trebuie să răspun 
dă, condițiile pe care trebuie să le respecte, precum 
și etapele ce trebuie parcurse pentru elaborarea și 
finanțarea documentației aferente. 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte 
nia coordonează procesul de planificare a viitorului exer 
cițiu financiar, desfășurând în acest scop o serie de ac 
țiuni de informare cu privire la măsurile adoptate la 
nivel european și național în acest sens, precum și de 
corelare a documentelor strategice la contextul regiunii 
noastre. Portofoliul de proiecte este anexă a Planului 
de dezvoltare al regiunii Sud Muntenia pentru perioada 
20212027, principalul document strategic de planifi
care și programare elaborat la nivelul regiunii, de ase
menea, disponibil spre consultare pe siteul Agenției.

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.
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Consultare publică privind stimularea 
renovării clădirilor din Uniunea Europeană

Comisia Europeană a lansat 
consultarea publică privind stimularea 

renovării clădirilor din Uniunea 
Europeană. Inițiativa „Renovation Wave” 
este o prioritate în cadrul Pactului Ecologic 
European și a planului de recuperare 
pentru UE, care are ca scop creșterea ratei 
și calității renovării clădirilor existente și, 
prin urmare, ajută la îmbunătățirea 
eficienței energetice a clădirilor. 

Pe lângă reducerea emisiilor, renovarea clădirilor 
va duce la reducerea consumului de energie, la creș 
terea nivelului de siguranță al clădirilor, precum și la 
îm bunătățirea calității vieții oamenilor. În ceea ce pri 
vește ocuparea forței de muncă, renovarea clădirilor va 
stimula, de asemenea, crearea de numeroase locuri de 
muncă calificate, la nivel local (în special pentru IMM
uri) și va aduce beneficii importante economiei. Ini 
țiativa Wave Renovation face parte din Pactul Ecologic 
European și va reprezenta o componentă esențială a 
re dresării UE ca urmare a efectelor cauzate de pan
demia Covid19. 

Consultarea va fi deschisă până la 9 iulie cu scopul 
de a acumula opinii și contribuții de la o gamă largă 

de actori relevanți, inclusiv autorități naționale, regio
nale și locale, întreprinderi, sindicate, organizații ale 
societății civile, instituții de învățământ, grupuri de 
consumatori, entități din domeniul cercetării și inovării, 
precum și de la cetățeni. 

În acest sens, vă rugăm să participați la consultarea 
publică lansată de Comisia Europenă pentru ini țiativa 
Renovation Wave (Valul de renovare), completând che
stionarul disponibil la linkul: https://ec.eu ro pa.eu/info 
/ law/betterregulation/haveyoursay/ initia 
tives/12376CommissionCommunicationRenovation
waveinitiativeforthebuildingsector/public
consultation. 

În vederea completării chestionarului, este nece 
sară crearea unui cont de acces. Ulterior, se va putea se 
lecta limba română pentru completarea chestionarului. 

Pentru a putea centraliza răspunsurile primite, vă 
rugăm, după finalizarea chestionarului, să salvați o co
pie a acestuia (dând click pe butonul Save a draft din 
dreapta sus a paginii) și să o transmiteți la adresa de 
email: programe@adrmuntenia.ro. 

Pentru mai multe detalii cu privire la completarea 
chestionarului, vă rugăm să contactați Serviciul Dezvol 
tare la adresa de email: programe@adrmuntenia.ro.
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR 
la nivelul regiunii Sud Muntenia în data de 19 iunie 2020



Conform propunerii Comisiei Europene, România va 
beneficia de o sumă de aproximativ 33 de miliarde de 
euro, fonduri de relansare, în cadrul Next Generation 
EU prin intermediul următoarelor instrumente: 

1. Facilitatea pentru reziliență și recuperare: circa 
26 de miliarde de euro (sprijin financiar amplu pentru 
investiții și reforme în domeniile verzi și digital, prin 
granturi si credite); 

2. REACT–EU: aproximativ 1,5 miliarde de euro, 
granturi suplimentare pentru implementarea Politicii 
de coeziune în anii 20202022; 

3. Fonduri suplimentare pentru dezvoltare rurală: 
circa 1,3 miliarde de euro (granturi); 

4. Granturi suplimentare prin intermediul Fondu 
lui pentru tranziție justă: aproximativ 4,4 miliarde de euro. 

Sursa: fonduri‐structurale.ro
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Finanțări pentru startupuri europene 
din domeniul tehnologiilor eco

Startupurile din Europa care își 
desfășoară activitatea în domeniul 

tehnologiilor ecologice vor putea obține 
finanțări de capital de risc cuprinse între 
200 de mii și două milioane de euro, prin 
noul fond de investiții Pale Blue Dot, 
lansat recent. 

Fondul de investiții Pale Blue Dot, din Suedia, are 
o valoare totală de 53 de milioane de euro și își propu 
ne să acorde finanțări preseed unui număr de 40 de 
startupuri europene care dezvoltă tehnologii relevante 
în lupta împotriva schimbărilor climatice. Exemple în 
acest sens pot fi tehnologiile privind reducerea impac 
tului pe care îl au asupra mediului afacerile din domenii 
ca agricultura, industria, moda, energia, transporturile. 

Sursa: startupcafe.ro

Next Generation EU – 
oportunități de redresare economică

Sursă foto: pixabay.com
Sursă foto: ec.europa.eu
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Mai multe note din istoria giurgiuveană...

Situat întrun punct strategic, la granița țării, orașul Giurgiu șia revendicat dea lungul timpului 
un rol important în istorie, mai ales în contextul frecventelor războaie românoturce. Însă 

urmele de locuire pe aceste meleaguri roditoare datează din cele mai vechi timpuri, iar povestea 
lor o putem cunoaște la Muzeul Județean Teohari Antonescu.  

Înființată în 1934, instituția giurgiuveană poarta 
numele unui arheolog și istoric român și este găzduită 
din 1977 de o clădire monument istoric, fostul sediu 
al Prefecturii Vlașca, ridicată la sfârșitul anilor 1800. 

Muzeul numără cinci secții: arheologie, etnogra
fie, istorie, istorie memoriala, restaurareconservare. 

Secția de arheologie pune în lumina aproape toa 
te epocile: material din paleolitic, ceramica și idoli din 
neolitic, din epoca bronzului și a fierului, unelte, cera
mica, podoabe, monede (13 tezaure monetare, o 
colecție alcătuită din 2.500 de piese din aur, argint și 
metal comun), arme, documente din Evul Mediu și din 
epoca modernă. Aici, vă va atrage atenția o serie de va 
se caracteristice culturii Gumelnița, dintre care vasul cu 
îndrăgostiți, vechi de 4.000 de ani se impune prin unicitate. 

Patrimoniul secției de etnografie provine din satele 
străvechii zone Vlașca, peste care sa suprapus ac tualul ju 
deț Giurgiu și conține 1.700 de piese organiza te în co lecții 
de ceramică, port popular, țesături, lemn și metal și obiceiuri. 

Secția de istorie memorială, un mai vechi dezide 
rat al muzeului, a prins contur în ultimul deceniu prin fon 
darea unui patrimoniu de profil și prin conceperea unor 
sectoare muzeale autonome. Cel mai important fond 
memorial provine de la savantul istoric literar Nicolae 
Cartojan. Numeroși scriitori, istorici, oameni de știință 
născuți în localitățile județului, care au activat o parte 
a carierei pe meleaguri vlășcene sau ale căror treceri 
prin Giurgiu au lăsat urme semnificative în viața și 

opera lor, fac obiectul acumulării de patrimoniu și de 
informații (Ion Barbu, Teohari Antonescu, Nichifor Crai
nic, Nicolae Dărăscu, Petre Ghelmez, Emil Culian, Du
mitru Karnabatt, Victor Karpis, Ion Vinea, Tudor Via 
nu, Dimitrie Bolintineanu, I. A. Bassarabescu, Emanoil 
Bucuța). Un alt fond memorial important provine de 
la arheologul Dumitru Berciu, fondatorul instituției, că 
ruia îi este dedicată o sală memorială. 

Expoziția secției de istorie, care a fost reorganizată 
în anul 1977 cu ocazia Centenarului Independentei, pre 
zintă momente importante ale războiului dintre anii 
18771878. Sunt prezentate înființarea orașului Giur
giu, perioada luptelor purtate de Mihai Viteazul cu Im 
periul Otoman, monumente istorice (mânăstiri, bise
rici, edificii laice) dar și unele mărturii ale modernității 
(sec. XVII – XVIII) create până la eliberarea Giurgiului, 
în urma păcii de la Adrianopole (1829). 

Momentele semnificative ale istoriei moderne 
românești sunt exemplificate prin prezentarea contri 
buției localnicilor la evenimentele din anul 1848, la 
Războiul de Independență din 18771878, precum și 
la Primul Război Mondial (19161918). 

Totodată sunt subliniate realizările care indivi
dualizează Giurgiu la nivel național: prima corabie con
struită în Principatele Române (Marița, 1834), prima 
linie de telegraf (1853), prima cale ferată (1869), primul 
pod în curbă din Europa (Bizetz, 1906). 

Sursa: muzeulgiurgiu.ro

Sursă foto: taradacilor.ro
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Sursă foto: pixabay.com

CJ Argeș susține sportul!
Pe locuri, fiți gata... (re)start activităților sportive 

în Argeș! 
Administrația județeană a parafat în cursul săp

tămânii trecute o serie de acorduri parteneriale cu aso 
ciații sportive din județ, precum și cu Federația Română 
de Automobilism Sportiv (FRAS). Astfel, activitatea Clu
bului Sportiv Brothers Motor Sport este susținută fi
nanciar cu 20.000 de lei, Clubul Sportiv Universitar Pi 
tești  cu 40.000 lei, aceeași sumă fiind alocată și Aso ciației 
Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș pentru re

pornirea activității sportive a Centrului de Copii și Ju
niori, în această situație avânduse în vedere achiziția 
de echipamente și materiale sportive necesare antre
namentelor și competițiilor. 

De asemenea, Consiliul Județean Argeș este par
tener al evenimentului Trofeul Câmpulung Muscel 
2020, una dintre cele mai importante competiții ar 
geșene, alături de Raliul Argeșului, organizat sub egida 
FRAS pe traseul Lerești Voina.  

Sursa: epitesti.ro

ARGEȘ

Piața Mare – lucrări de modernizare!
Administrația locală a dat undă verde pentru lu

crările de reconstrucție a Pieței Mari din Călărași! Noul 
edificiu va fi orientat către centrul pietonal și va fi rea
lizat după o arhitectură specific românească. Centrul 
vechi al municipiului Călărași intră astfel întro etapă 
de modernizare ce vizează reabilitarea întregului cen
tru pietonal, de la str. Sloboziei până la str. Dobrogei, 
cu ajutorul fondurilor europene. Investițiile vor fi rea
lizate în cadrul unui proiect de regenerare urbană care 
urmărește reducerea emisiilor de carbon prin crearea 
unui spațiu urban multifuncțional în zona centrală a 
orașului. Finanțarea este asigurată prin Programul 
Operațional Regional (POR) 20142020, iar Piața Mare 
este primul obiectiv pe listă care va schimba fața cen
trului vechi.  

Se vor implementa soluții moderne de share spa 
ce și de organizare a zonei pietonale, intervențiile ge
nerând: fântâni arteziene, spații verzi mărite și diver
sificate prin amplasarea de jardiniere și gradene de 

sprijin, acces pentru persoanele cu dizabilități, mobilier 
urban divers, iluminat ornamental, canalizații subte
rane pentru instalațiile noi cât și pentru rețelele de te 
le fonie sau cablu existente, zone de relaxare dotate cu 
bănci inteligente (înzestrate cu prize USB, sisteme inte 
ligente și autonome). 

Sursa: adevarul.ro

CĂLĂRAȘI
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Proiecte de extindere 
și refacere a spațiilor verzi, în Târgoviște!

Vești bune pentru târgoviștenii care iubesc natu 
ra! Administrația locală implementează șase proiecte 
de investiții ce au ca scop extinderea și refacerea spa 
țiilor verzi din oraș. Astfel, în cadrul intervențiilor care 
vizează construirea noului parc din zona UM Gară, rea 
bilitarea Parcului Mitropoliei, modernizarea Pieței Tri
colorului sau a Pieței Revoluției, construirea primului 
skatepark din Municipiul Târgoviște sau a noului parc 
din zona Complexului Turistic de Natație, se plantează 
aproximativ 3000 de arbori și arbuști, 8000 de plante 
floricole și aromatice și 16.000 mp de gazon. Toate pro 
iectele sunt în faza de execuție, cu excepția celui ce are 
ca obiectiv zona Complexului Turistic de Natație, aflat 
în etapa de obținere a finanțării. 

Sursa: jurnaldedambovita.ro

DÂMBOVIțA

Nou proiect transfrontalier 
pentru situații de urgență!

Inițiative de îmbunătățire a 
capacităților de re acție în cazul 

dezastrelor naturale, în zona transfronta 
lieră Giurgiu – Ruse: administrația 
județeană implementează, alături de 
parteneri din Ruse, proiectul „Par ‐
teneriate pentru prevenirea dezastrelor 
pentru o regiune sigură”. 

Demersul își propune să crească gradul de 
conștientizare a populației cu privire la riscurile de 
inundații și incendii forestiere și să dezvolte capacități 
de reacție, precum și mecanisme comune de interven 
ție în cazul situațiilor precizate. Astfel, vor fi realizate se 
siuni de informare și formare a elevilor și adulților din 
zonele vizate, vor fi achiziționate echipamente moder 
ne de intervenție, vor fi inventariate zonele expuse la 
situațiile de urgență menționate, vor fi evaluate vul ne 
rabilitățile ce pot fi generate în cazul calamităților na
turale și, nu în ultimul rând, va fi dezvoltată o strategie 
comună de intervenție.  

Consiliul Județean Giurgiu va desfășura aceste ini 
țiative alături de Crucea Roșie Română, filiala Giurgiu, 
Crucea Roșie Bulgară, Universitatea „Angel Kancev” din 
Ruse și Clusterul de Business și Inovație din Ruse. 

Aplicația este finanțată din Fondul European pen
tru Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Interreg 

VA România Bulgaria 2014 2020, Axa prioritară 3 – 
„O regiune sigură”, Obiectivul specific 3.1 –„Îmbu ‐
nătățirea managementului riscului comun în regiunea 
transfrontalieră”. În acest context, administrației giur
giuvene îi revine o finanțare de aproape 500 de mii de 
euro, iar filialei din Giurgiu a Crucii Roșii Române peste 
120 de mii de euro. 

Sursa: giurgiu‐net.ro

GIURGIU

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



Peste  
11 milioane de lei 

pentru lucrări efectuate 
în județul Teleorman!
Locuitorii din județul Teleorman se bucură de 

condiții de viață mai bune! Astfel, 13 administrații te 
leormănene au primit peste 11 milioane de lei pentru 
investițiile realizate în dotări tehnicoedilitare sau pen 
tru dezvoltarea infrastructurii, prin proiecte realizate în 
cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL). 
În acest sens, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
și Administrației a decontat facturile pentru lucrările rea 
lizate, autorităților publice din: Alexandria (458.752,95 
lei), Balaci (744.552,63 lei), Beuca (707.146,59 lei), Căl 
mățuiu de Sus (232.841,91 lei), Ciolănești (268.959,15 lei), 
Drăcșenei (343.156,15 lei), Drăgănești Vlașca (349.815,07 
lei), Măgura (1.358.364,94 lei), Scrioaștea (1.222.580,87 
lei), Suhaia (2.228.674,72 lei) și Vitănești (1.225.605,56 
lei). De asemenea, administrația județeană a primit 
suma de 1.887.495,44.  

Sursa: ziarulteleormanul.ro
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ADI Ialomița 
finanțează proiecte 
din cinci localități!

În cursul săptămânii trecute, au fost semnate 
con tractele de finanțare pentru cinci proiecte de 
dezvoltare depuse în cadrul Programului Județean 
de Dez voltare Locală – Ialomița 2020, susținut de 
ad mi nistrația județeană, prin Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Ialomița (ADI Ialomița). Astfel, pen
tru cinci localități ialomițene vor fi realizate investiții 
pentru modernizarea infrastructurii rutiere, pentru 
branșarea la sistemul de canalizare, pentru moder
nizarea sistemului de iluminat public, precum și pen
tru achiziționarea unui utilaj multifuncțional. 

Administrația din Amara, la al doilea proiect prin 
ADI Ialomița, implementează proiectul „Achiziție de 
utilaj multifuncțional pentru oraș Amara, județul 
Ialomița” ce se ridică la o valoare de 590.387 lei. În 
comuna Sudiți, va fi realizat proiectul „Modernizare 
infrastructură rutieră în comuna Sudiți, județul Ialo ‐
mița, strada Sudiți‐Ungureni”, în valoare de 521.462,68 
lei, iar autoritatea publică din Gârbovi va finaliza ac 
țiunile aferente aplicației „Branșamente la sistemul de 
canalizare, comuna Gârbovi, județul Ialomița” pentru 
care intervențiile se ridică la 592.890,96 lei. De ase
menea, în comuna Scânteia se vor realiza investiții 
de 268.375,78 lei în cadrul proiectului „Modernizare 
strada Învierii, sat Iazu, comuna Scânteia, județul Ia ‐
lomița”. Nu în ultimul rând, cu o valoare de 533.474,14 
lei, în comuna Ograda va fi implementat proiectul „Mo ‐
dernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat pu ‐
blic stradal, în comuna Ograda, județul Ialomița”. 

Sursa: obiectiv.net

IALOMIțA

Se extinde 
Centrul Social Pastoral 

„Sfânta Cruce” Caraiman 
din Bușteni!

Centrul Social Pastoral „Sfânta Cruce” Caraiman 
din Bușteni va avea o nouă clădire prin intermediul că 
reia va fi îmbunătățită capacitatea de cazare cu 150 
de locuri și în cadrul căreia vor fi realizate o sală de me 
se cu o capacitate de 250 de persoane, precum și spa 
ții destinate workshopurilor și bibliotecii. În acest sens, 
Compania Națională de Investiții va lansa procedura 
de achiziție, valoarea investițiilor fiind estimată la pes 
te 47 de milioane de lei. Noul edificiu va putea fi uti
lizat și de persoanele cu dizabilități, în acest sens fiind 
proiectate rampe de acces pentru scaune rulante și lif 
turi speciale pentru acest tip de utilizatori. Centrul or 
ganizează activități culturale, educaționale, socialedu 
caționale și pastoralmisionare, cu scopul susținerii ac ti vităților 
de formare teologică, culturală și socială a tinerilor. 

Sursa: ziarulprahova.ro

TELEORMAN

PRAHOVA

Sursă foto: pixabay.com
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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.

 
 
EDITOR 
Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia, 
Direcția Dezvoltare și Comunicare,  
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• Cristina RADU  șef Serviciu Comunicare, 
• Mihaela FELEA, 
• Mădălina CILIBEANU, 
• Fabiola MANEA, 
• Șerban GEORGESCU, 
• Mircea MARINACHE, 
• Ionuț POPA 
Email comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website www.adrmuntenia.ro, 
regio.adrmuntenia.ro 
Data publicării 22 iunie 2020 
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, 
Bd. Republicii, nr. 24, et. 3, birourile 308, 316, 317 și 318, 
Ploiești, jud. Prahova, Tel. 0244/595.594, Fax 0344 
100 310, 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


