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ADR Sud Muntenia devine Autoritate de Management 
pentru Programul Operațional Regional 

Sud Muntenia 20212027

Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia, alături de celelalte 

șapte organisme similare existente la 
nivel național, devine Autoritate de 
Management (AM) în cadrul viitorului 
exercițiu financiar, pentru Programul 
Operațional Regional Sud Muntenia prin 
publicarea OUG nr.122/31.07.2020. 

Măsura, adoptată la sfârșitul săptămânii trecute, 
are la bază necesitatea utilizării eficiente a fondurilor 
externe nerambursabile, subsidiaritatea procesului de
cizional, importanța corelării nevoilor reale ale bene
ficiarilor cu obiectivele strategice europene, necesita
tea simplificării procedurale și, nu în ultimul rând, 
principiul debirocratizării instituționale. 

Astfel, în calitate de AM, ADR Sud Muntenia va ela 
bora, în colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene, 

Programul Operațional Regional Sud Muntenia, va se
lecta operațiuni, va încheia contracte de finanțare, va 
efectua plăți către beneficiari, va gestiona Programul, 
va implementa acțiuni de prevenire și detectare a even 
tualelor nereguli sau fraude, va asigura înregistrarea 
și stocarea în format electronic a datelor aferente ope 
rațiunilor, va sprijini Comitetul de monitorizare a Pro
gramului și va elabora declarațiile de cheltuieli.

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

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi nan 
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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ADR Sud Muntenia – online, alături de consiliile județene 
și municipiile reședință de județ din Sud Muntenia

În data de 28 iulie, Agenția pentru Dezvoltare Re
gională Sud Muntenia a organizat o nouă rundă de în
tâlniri de lucru online destinate administrațiilor ju de 
țene și municipiilor reședință de județ din Sud Mun tenia. 
În cadrul reuniunilor, sa avut în vedere stabilirea unui 
algoritm de lucru eficient, astfel încât demersurile au 
torităților publice privind definitivarea și depunerea 
fi șelor de proiecte care vor beneficia de susținere fi
nanciară în cadrul Programului Operațional Asistență 
Tehnică 20142020, să fie în concordanță cu inițiativele 
derulate la nivel național pentru pregătirea viitorului 
exercițiu financiar. 

Sesiunile au fost organizate în contextul în care, 
la nivel național, a fost publicat Ghidul solicitantului  
condiții specifice de accesare a fondurilor destinate 
pre gătirii proiectelor de infrastructură în domeniile 
mo bilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură 
rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoa 
re sau drumuri de legătură, centre de agrement, baze 
turistice sau tabere școlare, precum și de infrastructură 
și servicii publice de turism, inclusiv obiective de pa
trimoniu cu potențial turistic mobilitate urbană. De 
asemenea, la nivelul regiunii noastre, a fost constituit 
un organism deliberativ, Comisia regională pentru sta
bilirea criteriilor de selecție a proiectelor strategice 
ale regiunii Sud Muntenia, care a aprobat criteriile su
plimentare de selecție a proiectelor pentru  domeniile 
amintite. Nu în ultimul rând, trebuie avut în vedere 
fap tul că proiectele strategice reprezintă o categorie 
de proiecte cu impact major asupra dezvoltării regio
nale, iar pregătirea și elaborarea documentației teh
nicoeconomice necesită o perioadă de aproximativ 
doi ani, fapt ce produce efecte asupra ritmului de im
plementare al viitorului Program, și, implicit, asupra 
ra tei de absorbție a fondurilor europene necesare 
investițiilor din diferite domenii. 

Prin aceste întâlniri de lucru ADR Sud Muntenia 
susține administrațiile din regiunea noastră, oferind 
informații privind investițiile ce pot fi realizate cu aju
torul fondurilor europene nerambursabile alocate pe
rioadei de programare 20212027, perioadă în care 
fiecare dintre cele opt regiuni de dezvoltare va imple
menta propriul program operațional adaptat nevoilor 
comunităților locale și regionale.

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

Mai multe detalii despre po sibilitățile de fi nan 
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor depuse în cadrul POR 
la nivelul regiunii Sud Muntenia în data de 3 august 2020
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Lidia Gabriela ILIE 
• 11 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 
În data de 1 august, colega noastră Lidia 

Gabriela ILIE, expert Serviciul achiziții publice 
și asistență tehnică, împlinește 11 ani de acti
vitate în cadrul ADR Sud Muntenia! 

Cu această ocazie, te felicităm șiți 
mulțumim pentru implicare și pentru profe
sionalismul manifestat în cei 11 ani de activi
tate continuă! 

La Mulți Ani cu succese pe toate planu
rile!

Claudiu Georgian COSTACHE 
• 11 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 

În data de 1 august, colegul nostru Claudiu 
Georgian COSTACHE, expert Compartimentul 
verificare achiziții și conflicte de interese POR, 
împlinește 11 ani de activitate în cadrul Agenției 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia! 

Cu acest prilej, dorim să te felicităm și să
ți mulțumim pentru motivație și pentru profe
sionalismul evidențiat de întreaga activitate 
desfășurată! 

La Mulți Ani cu multe realizări!

Laurențiu RODEAN 
• 10 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 
La începutul acestei luni, colegul nostru 

Laurențiu RODEAN, expert Serviciul achiziții 
publice și asistență tehnică, împlinește 10 ani 
de activitate în cadrul Agenției pentru Dezvol
tare Regională Sud Muntenia! 

Pe această cale, te felicităm șiți 
mulțumim pentru competența și responsabi
litatea dovedite prin activitatea desfășurată 
neîntrerupt! 

La Mulți Ani cu multe împliniri!
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Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, 
între trecut și prezent

2020 este anul celebrării unui 
moment marcant în 

existența Camerei de Comerț, Industrie și 
Agricultură Dâmbovița.  

Înființată în anul 1928, Camera a desfășurat în pe 
rioada interbelică o importantă activitate susținând afa ce 
rile dâmbovițenilor. A urmat însă Decretul nr. 74/25.02.1949, 
prin care au fost desființate toate Camerele de Comerț 
din România și naționalizat patrimoniul fiecăreia. 

După căderea regimului comunist, în ziua de 11 
mai 1990, președintele CPUN a semnat DecretulLege 
139 privind camerele de comerț și industrie din Ro
mânia și în ziua de 23 iulie 1990, prin Hotărârea Nr.799  
se aprobă înființarea Camerei de Comerț, Industrie și 
Agricultură Dâmbovița. 

Deoarece sediul inițial nu a fost retrocedat, Ca
mera își desfășoară activitatea temporar în clădirea 
de pe Bulevardul Carol I, nr.35 din Târgoviște, până la 
finalizarea lucrărilor actualului sediu, proprietate a Ca
merei și inaugurat în anul 1998. 

Primul președinte al Camerei de Comerț, Indus
trie și Agricultură Dâmbovița a fost dl. C. Săndulescu 
(1928), precedat de dl. Ghe. Predoi (1990–1995) apoi 
de dl. Gelu Rusescu (1995–ianuarie 2020), iar de la 
începutul anului 2020, la conducerea acesteia a fost 
ales prin votul membrilor săi, dl. Valentin Calcan. 

În cei 30 de ani de activitate, de la reînființare, Ca 
mera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița a 
devenit un Club de Afaceri, organizație autonomă, ne
guvernamentală, de utilitate publică, creată pentru a 
reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și 
ale comunității de afaceri în raport cu autoritățile pu
blice și cu organismele din țară și din străinătate.  

 Camera este locul unde membrii săi printro sim
plă strângere de mâini pot încheia contracte cu o 
siguranță mult mai mare decât cea oferită de contrac
tele parafate cu sprijinul celor mai mari case de avoca 
tură. Suntem Creatori de Business și susținem antre 
pre norii dâmbovițeni, investitorii și companiile care fac 
afaceri cu firmele județene.



Până la 11 decembrie, la nivelul Agenției de Plăți 
și Intervenție pentru Agricultură, pot fi depuse aplicații 
pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pen‐
tru prima împădurire și crearea de suprafețe împădu‐
rite”, aferente Măsurii 8   „Investiții în dezvoltarea zone ‐
lor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor”, 
SubMăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împă ‐
durite” din cadrul PNDR 2014 – 2020, sesiunea 5/2020. 

Schema de ajutor de stat corespunde domeniului 
de intervenție 5E – „Promovarea conservării și a se‐
chestrării carbonului în agricultură și silvicultură”. Alo
carea financiară pentru sesiunea 05/2020 este de 10 
milioane de euro, iar valoarea maximă a sprijinului public 
pentru un proiect, acordat în baza schemei de ajutor 
de stat, care înglobează toate costurile standard aferente 

Primei 1, respectiv Primei 1 și Primei 2, după caz, plătite 
pe durata de aplicare a angajamentului, este de șapte 
milioane de euro. 

Pentru mai multe detalii, consultați siteul APIA. 
Sursa: finantare.ro
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Fonduri nerambursabile pentru racordarea 
la rețelele de distribuție a gazelor naturale

Începând cu 17 august, 235 de milioane de euro 
sunt disponibile pentru dezvoltarea rețelei de gaze na
turale. Astfel, administrațiile locale, individual sau în 
parteneriat, pot depune aplicații, cu condiția de a asi
gura racordarea la rețeaua de gaze a minimum 1.000 
de gospodării pentru fiecare proiect și de a moderniza 
infrastructura existentă. Pot solicita finanțare și aso 
ciațiile de dezvoltare intercomunitară care au ca obiect 
de activitate serviciul de utilitate publică de alimentare 

cu gaze naturale a populației.  
În prezent, Ghidul solicitantului aferent „Dezvoltă ‐

rii rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale 
în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, 
eficiență în operare, precum și de integrare a activită ‐
ților de transport, distribuție și consum final” a fost lan 
sat în consultare publică de Autoritatea de Management 
pentru Programul Operațional Infrastructură Mare. 

Sursa: ziarul‐mara.ro

Oportunități de finanțare 
pentru împăduriri

Sursă foto: prim
arultau.ro 

Sursă foto: jardinsdum
onde.com

http://www.finantare.ro
http://ziarulmara.ro
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La drum, pe Transfăgărășan!

Pe o lungime de aproape 90 de kilometri, se desfășoară unul dintre cele mai spectaculoase 
trasee... Transfăgărășanul este considerat, pe bună dreptate, cel mai frumos drum din România 

și, grație numeroaselor obiective turistice la care te conectează, majoritatea la superlativ, constituie 
o adevărată destinație de vacanță, fiind deschis în perioada 1 iulie31 octombrie. 

Drumul Național 7C (DN 7C) supranumit Transfă 
gărășan începe din comuna Bascov, Județul Argeș, urcă 
pe valea râului legendar prin orașul Curtea de Argeș, 
trece pe lângă hidrocentrala Vidraru, una dintre cele 
mai impunătoare structuri realizate de om, apoi se înal 
ță spre Cetatea Poenari, un loc plin de istorie și mister. 

Punând în valoare aceste atracții turistice arge șe 
ne, spectaculosul traseu ce străbate munții Făgăraș, cei 
mai înalți munți din țară, lasă în urmă barajul și lacul 
Vidraru, alte puncte de interes turistic, ajungând la cas 
cada Capra. Trecerea de la cascada Capra la Bâlea Lac 
se realizează prin tunelul Bâlea, cel mai lung din Româ 
nia (aproximativ 887 de metri), ce trece pe sub creasta 
munților Făgăraș, între vârfurile Iezerul Caprei (2414 
m) și Paltinul (2398 m).  

În partea nordică, Transfăgărășanul parcurge re 
zervația naturală Golful Alpin al Munților Făgăraș, între 

PodraguSuru și Valea Bâlii. Drumul trece pe lângă la cul 
glaciar Bâlea, după care coboară abrupt, în serpentine, 
străbătând căldarea glaciară, pe o lungime de 13 km, 
și se apropie apoi de cascada Bâlea, o cascadă în trepte 
de aproximativ 68 m, cea mai mare de acest fel din ța 
ră, aflată la altitudinea de aproximativ 1230 de metri, 
ajungând apoi la Cabana Bâlea Cascadă. De acolo până 
la intersecția cu DN1 (drumul european E68), în apro
pierea comunei Cârțișoara (județul Sibiu), punctul ter
minus al traseului, mai sunt 21 km.  

Transfăgărășanul îți oferă o experiență de neuitat 
datorită peisajelor sălbatice cu stânci și prăpăstii abrup 
te sau cu spectaculoase cascade, datorită curbelor pe
riculoase și diferențelor mari de nivel care dau senzația 
de vertij și, nu în ultimul rând, datorită multiplelor po 
sibilități de cazare pe care oricine le poate accesa. 

Sursa: libertatea.ro

Sursă foto: pandatur.m
d

http://libertatea.ro
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Muzeul 
Județean Argeș 

intră în reabilitare!
În curând, vor debuta lucrările de reabilitare a Mu

zeului Județean Argeș, instituție culturală în cadrul căreia 
sunt păstrate remarcabile colecții prin care sunt ilustrate 
repere ale civilizației argeșene, în particular și ale civilizației 
românești, în general. Astfel, în aproximativ trei ani, mo
numentului istoric va fi îmbunătățit cu sprijin financiar 
european. 

Clădirea ce găzduiește instituția a fost construită în 
anul 1898, după planurile arhitectului Dimitrie Maima
rolu, pe ruinele fostului schit Buliga. Până în anul 1970 în 
clădire șia avut sediul Prefectura, an în care clădirea a 
fost dată spre administrare Muzeului Județean Argeș. 

Sursa: ziarulargesul.ro

ARGEȘ O nouă 
creșă 

întrun cartier 
călărășean!

Vești bune pentru călărășeni: a fost semnat con
tractul de execuție a lucrărilor de construcție a unei 
creșe în cartierul Măgureni. Intervențiile, în valoare 
de peste două milioane de lei, vizează realizarea unei 
clădiri cu regim de înălțime parteretaj, în curtea 
Școlii Generale Nr.6. Durata estimată de execuție a 
lucrărilor este de 12 luni. 

Sursa: infomuntenia.ro

CĂLĂRAȘI

Încep 
lucrările în cadrul 

celui mai mare proiect 
de infrastructură rutieră!

În cursul săptămânii trecute, a fost semnat contractul 
privind execuția lucrărilor pentru cel deal treilea lot de 
drumuri județene din cadrul proiectului „Dezvoltarea in‐
frastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 
720, DJ 720B, DJ 711 și DJ 101B, pe traseul limită județ 
Prahova ‐Moreni – Gura Ocniței – Răzvad – Ulmi ‐
Târgoviște – Comișani – Bucșani – Băleni ‐Dobra – Finta – 
Bilciurești – Cojasca ‐Cornești – Butimanu – Niculești – li‐
mită județ Ilfov”. Astfel, pentru acest tronson, intervențiile 
vor fi realizate pe DJ 711, pe o lungime de aproximativ 19 
km, între localitățile Băleni – Bilciurești – Cojasca.  

Pentru realizarea investițiilor aferente acestui proiect, 
administrația județeană a obținut finanțare în valoare to
tală de peste 210 milioane de lei, prin Programul Operațio 
nal Regional 20142020, Axa prioritară 6 – „Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere de importanță regională”, Prioritatea 
de investiții 6.1 – „Stimularea mobilității regionale prin 
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura 
TEN‐T, inclusiv a nodurilor multimodale”. Lucrările de moder 
nizare vizează patru drumuri județene, pe o suprafață de 
62,161 kilometri și vor determina condiții mai bune de trafic. 

Sursa: ziardambovita.ro

DÂMBOVIțA

Sa lansat 
proiectul: „Parteneriate 

pentru prevenirea 
dezastrelor pentru 
o regiune sigură”!

La Giurgiu, în cadrul conferinței de presă organizate 
la sediul Consiliului Județean Giurgiu, a fost lansat pro
iectul „Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru 
o regiune sigură”, finanțat din Fondul European de Dez
voltare Regională, prin Programul Interreg VA România 
Bulgaria 20142020. 

Vizând o creștere a gradului de conștientizare a 
populației din zona transfrontalieră Giurgiu – Ruse cu 
privire la riscurile de incendii și inundații forestiere, de
mersul propune o serie de activități de instruire și co
municare. De asemenea, se urmărește dezvoltarea ca 
pa cității de reacție în caz de incendii forestiere, prin 
dotarea centrului operativ al ISU Giurgiu cu echipamente 
moderne de intervenție, precum și prin implementarea 
unui mecanism comun pentru intervenții la incendii fo
restiere în zona de cooperare transfrontalieră Giurgiu – Ruse. 

Proiectul are o valoare totală de peste 990 de mii de 
euro, județului Giurgiu revenindui aproximativ 500 de mii 
de euro, și este implementat de Consiliul Județean Giurgiu, 
beneficiar lider, în parteneriat cu Crucea Roșie Româ nă, fili 
ala Giurgiu, Crucea Roșie Bulgară, Universitatea din Ruse „An ‐
gel Kancev” și Clusterul de Business și Inovație din Ruse. 

Sursa: FB – Consiliul Județean Giurgiu

GIURGIU

http://ziarulargesul.ro
http://infomuntenia.ro
http://ziardambovita.ro


Cheia – 
Colocviile Societății 

Prahovene 
de Antropologie Generală

Pasionații de istorie, cultură și antropologie s
au reunit în cursul săptămânii trecute la Cheia, în 
cadrul evenimentului „Colocviile Societății Prahovene 
de Antropologie Generală” organizat de Centul Ju 
dețean de Cultură Prahova.  

Acțiunea, desfășurată sub forma unei tabere cu 
profil științific, respectând măsurile de siguranță, a 
oferit un cadru oportun pentru dezbateri, comuni
care și schimb de idei, constituind totodată un bun 
context pentru prezentarea Anuarului Societății Pra
hovene de Antropologie Generală, precum și a al
bumului „Podoabele Prahovei – Mărturii ale artei 
populare din Starchiojd”.  

Sursa: FB – Consiliul Județean Prahova
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Noi 
investiții 

pentru comunitățile 
ialomițene!

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) 
Ialomița finanțează prin Programul Județean de Dez
voltare Locală (PJDL) trei noi proiecte ale 
administrațiilor locale. Contractele au fost semnate 
în data de 30 iulie.  

Este vorba despre proiectele „Racordarea la 
sistemul de canalizare menajeră, etapa a III‐a, în co‐
muna Stelnica”, „Modernizare iluminat stradal în co‐
muna Ciochina” și „Reabilitare și modernizare dis‐
pensar comuna Axintele”. 

Până la sfârșitul lunii iulie, în cadrul PJDL au fost 
finanțate 40 de proiecte ale comunităților locale, în 
valoare de peste 1,8 milioane de lei, contribuția ADI 
Ialomița fiind de aproximativ 600 de mii de lei.  

Sursa: ilnews.ro

IALOMIțA

Fonduri 
guvernamentale 

pentru 
două spitale 

din Teleorman! 
Importante investiții din fonduri alocate de Gu

vern vor fi realizate în două spitale din județul Tele
orman. Astfel, Spitalul Județean de Urgență din Ale
xandria va beneficia de o clădire nouă care va fi 
construită în curtea unității și care va avea cinci etaje. 
Corpul cel nou va dispune de 72 de paturi, dar și de 
o secție ATI. 

Termenul de execuție a lucrărilor este de doi 
ani, iar suma la care se ridică investiția depășește 99 
milioane de lei. De asemenea, la Spitalul Orășenesc 
Zimnicea va fi amenajată și modernizată Secția de 
recuperare medicală. În acest caz, valoarea investiției 
depășește 24 milioane de lei cu ajutorul cărora vor 
fi reparate rețelele electrice și vor fi realizate dotări 
cu aparatură medicală și mobilier. 

Sursa: explozivnews24.ro

PRAHOVA

TELEORMAN

http://ilnews.ro
http://explozivnews24.ro


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, 
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

Date de contact 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia


