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Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
reunit în ședință ordinară 

în municipiul Alexandria, județul Teleorman
În data de 4 martie, sa reunit, în ședința ordinară, 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
(CpDR). Evenimentul, organizat în sala de ședințe a Con 
siliului Județean Teleorman, a avut pe ordinea de zi, 
spre aprobare, patru proiecte de hotărâre. Astfel, au fost 
avizate favorabil Raportul de activitate al Agenției pen
tru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, precum și pro 
iectul de constituire a Comisiei regionale pentru stabi 
lirea criteriilor de selecția a proiectelor strategice din 
regiunea Sud Muntenia. De asemenea, în cadrul șe din 
ței, a fost ales noul președinte al CpDR Sud Muntenia, în 
persoana domnului Dănuț Cristescu, președintele Con
siliului Județean Teleorman, care a preluat mandatul 
de la domnul Victor Moraru, președintele Consiliului Ju 
dețean Ialomița, noul vicepreședinte fiind domnul Bog
dan Toader, președintele Consiliului Județean Prahova. Un 
alt proiect de hotărâre, aflat pe ordinea de zi, a vizat de 
semnarea reprezentanților regiunii Sud Muntenia, în 
Comitetul de monitorizare a Programului Operațional 
Regional 20142020. 

Nu în ultimul rând, au fost realizate informări cu 
referire la stadiul implementării Programului Opera țio 
nal Regional 20142020 și al pregătirii viitorului exer 
cițiu financiar. 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Munte 
nia este organismul regional deliberativ, fără persona
litate juridică care este constituit și funcționează pe prin 
cipii parteneriale la nivelul regiunii de dezvoltare Sud 
Muntenia, în scopul coordonării activităților de elabo 
rare și monitorizare ce decurg din politicile de dezvol

tare regională.  
CpDR Sud Muntenia este alcătuit din 28 de mem 

bri, câte patru de la nivelul fiecărui județ din regiunea 
noastră (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, 
Prahova și Teleorman), după cum urmează: președin te 
le consiliului județean, reprezentantul consiliilor locale 
municipale, reprezentantul consiliilor locale orășenești, 
reprezentantul consiliilor locale comunale.
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Analiza socioeconomică 
a regiunii Sud Muntenia 

pentru perioada 
20212027 

ADR Sud Muntenia lansează spre consultare 
publică prima versiune a analizei socioeconomice 
a regiunii din cadrul Planului de Dezvoltare Regio
nală (PDR) pentru perioada 20212027. 

PDR Sud Muntenia este principalul document 
de planificare și programare la nivel regional, prin 
care se vor stabili viziunea de dezvoltare, obiectivul 
global și obiectivele specifice de atins la finalul peri 
oadei de programare 20212027, direcțiile de ac 
țiune și măsurile necesare pentru atingerea obiecti 
velor. 

Planul va avea ca anexă portofoliul de proiecte 
relevante la nivel regional. Observațiile și propune
rile de îmbunătățire a documentului pot fi transmise 
prin email la adresa: programe@adrmuntenia.ro 
până la data de 31.03.2020. 

Documentul poate fi descărcat accesând ur
mătorul link: https://www.adrmuntenia.ro/dow
nload_file/article/452/AnalizasocioeconomicPDR
draft05022020.pdf. 

Analiza 
 avantajelor 
competitive 

și a potențialului 
de inovare 
a regiunii 

Sud Muntenia 
20212027 

În cadrul următorului buget pe termen lung al 
UE pentru 20212027, Comisia propune moderni
zarea politicii de coeziune, principala politică de in 
vestiție a U.E.  

Pentru pregătirea Obiectivului de politică „O 
Eu ropă mai inteligentă”, Guvernul României a ela
borat „Memorandumul Guvernului României cu 
tema Măsuri necesare îndeplinirii condiției favori‐
zante: Buna gu vernanță a Strategiei naționale sau 
regionale de spe cializare inteligentă” nr. 20/4180/TG/ 
08.03.2019. 

Astfel, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia lansează spre consultare publică Capitolul 1 
„Analiza avantajelor competitive și a potențialului 
de inovare a regiunii Sud Muntenia” din cadrul Stra
tegiei de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Mun
tenia” (RIS3 SM). 

Scopul Strategiei de Dezvoltare Inteligentă este 
de a sprijini acele sectoare în care economia regio
nală este competitivă pe piețele globale, schimbând 
și modernizând modelele de producție existente. 

În scopul finalizării Strategiei de Specializare 
In teligentă a regiunii Sud Muntenia, reprezentanții 
me diilor de afaceri, academic și de cercetare, ai 
admi nistrației publice și din sfera civilă sunt rugați 
să trans mită observațiile/propunerile privind îm 
bună tățirea documentului până la data de 31 mar
tie 2020 pe adre sa de email: programe@adr mun 
tenia.ro. 

Documentul poate fi descărcat accesând ur
mătorul link: https://www.adrmuntenia.ro/dow
nload_file/article/451/2SectiuneSSI1511
2019.pdf.

Consultare publică

Sediul ADR Sud Muntenia, 
mun. Călărași, jud. Călărași

https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/452/Analiza-socio-economic-PDR-draft-05-02-2020.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/452/Analiza-socio-economic-PDR-draft-05-02-2020.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/452/Analiza-socio-economic-PDR-draft-05-02-2020.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/451/2-Sectiune-SSI-15-11-2019.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/451/2-Sectiune-SSI-15-11-2019.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/451/2-Sectiune-SSI-15-11-2019.pdf
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Mirela Andreea TACHE 
• 17 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 
În prima zi a primăverii, 

colega noastră Mirela Andreea 
TACHE, director economic, a ani 
versat 17 ani de activitate în 
cadrul Agenției pentru Dezvol
tare Regională Sud Muntenia! 

Cu această ocazie, te feli
cităm șiți mulțumim pentru 
expertiza profesională și pentru abilitatea de a mo
tiva și coordona un colectiv puternic și performant! 

La Mulți Ani cu realizări pe toate planurile!

Ioana MÂȚU 
• 18 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 
Duminică, 1 martie, cole ga 

noastră Ioana MÂțU, șef Birou 
resurse umane, a împlinit 18 ani 
de activitate în cadrul Agenției 
pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia! Cu această ocazie, 
te felici tăm șiți mulțumim pen
tru com petența și responsabi
litatea dovedite prin activitatea desfășurată! 

La Mulți Ani cu multe realizări! 

Paula Margareta POLOG 
• 13 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 
În data de 1 martie, cole ga 

noastră Paula Margareta POLOG, 
expert Serviciul evalua re, selecție și 
contractare POR, a împlinit 13 ani 
de activitate în Agenția pentru Dez
voltare Regională Sud Muntenia! Cu 
acest prilej, dorim să te felicităm și săți 
mulțumim pentru colegialitatea și 
pentru profesionalismul manifestate în întreaga activitate! 

La Mulți Ani cu multe împliniri!

Camelia DINU 
• 10 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 
În această lună, colega noas 

tră Camelia DINU, șef Comparti 
ment asistență managerială, a 
niversează 10 ani de activitate în 
cadrul Agenției pentru Dezvol
tare Regională Sud Muntenia! 
Pe această cale, te felicităm șiți 
mulțumim pentru implicarea și 
pentru competența manifestate în întreaga activi
tate desfășurată în Agenție! 

La Mulți Ani cu succese pe toate planurile!

Mircea MARINACHE 
• 10 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 
La începutul lunii, colegul 

nostru Mircea MARINACHE, 
expert Serviciul comunicare, a 
împlinit 10 ani de activitate în 
cadrul Agenției pentru Dezvol
tare Regională Sud Muntenia! 

Cu această ocazie, îl feli
cităm șii mulțumim pentru co
legialitatea și pentru activitatea desfășurată  neîn
trerupt dea lungul celor 10 ani!  

La Mulți Ani cu împliniri!

Daniela ENCIU 
• 20 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 
În data de 1 martie, co

lega noastră, Daniela ENCIU, 
expert Serviciul evaluare, se 
lec ție și contractare POR, a îm
plinit 20 de ani de activitate în 
cadrul Agenției pentru Dezvol
tare Regională Sud Muntenia! 

Pe această cale, o felicităm 
șii mulțumim pentru profesionalismul și implicarea 
dovedite în cei 20 de ani de activitate continuă! 

La Mulți Ani cu multe reușite!
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Ne mărim echipa!

Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Munte nia organizează în data de 

18 martie 2020, concurs pen tru ocuparea 
unui post de expert în cadrul Biroului 
verificare plăți POR, Serviciul verificare 
proiecte POR, la sediul central din 
municipiul Călărași, str. Gen. Constantin 
Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași. Contractul 
individual de muncă va fi cu timp parțial (4 
ore pe zi) pe durată determinată de 12 
luni, din momentul angajării. Activitatea 
va începe cel mai devreme la data de 1 
aprilie 2020. 

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului: 
studii superioare absolvite cu diplomă de licență •

în domeniul științelor economice; 
cunoștințe foarte bune de operare pe calculator; •
capacitatea de a lucra în echipă; •
capacitate de analiză și sinteză. •
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul cen

tral al ADR SudMuntenia din Călărași, str. Gen. Constan 
tin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, până la data de 17 mar 
tie 2020, ora 12:00. 

Concursul se va desfășura în data de 18 martie 2020 
la sediul central al ADR Sud Muntenia din Călărași, str. 
Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, începând 
cu ora 10:00. 

Informații suplimentare se pot obține la sediul ADR 
SudMuntenia str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. 
Călărași, tel. 0242/331769. Persoane de contact: Vișan 
Mariana  Director adjunct OI POR/ email: da.oi@adrmun
tenia.ro și Mâțu Ioana  Șef birou resurse umane/email: 
resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezen
tului anunț, bibliografia, precum și documentele ne
cesare înscrierii la concurs pot fi consultate și pe siteul 
ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro (sec 
țiu nea Biblioteca  Documente utile  Bibliografii con
cursuri de angajare), link https://www.adrmunte 
nia.ro/download_file/document/1177/ConcursBVP4
hmartie2020.rar.

JRC continuă activitățile de sprijinire a regiunilor mai puțin dezvoltate 
privind implementarea strategiilor de specializare inteligentă

În data de 25 februarie 2020, un 
reprezentat al Agenției pentru Dezvol
tare Regională Sud Muntenia a participat 
la workshopul organizat de Centrul Co
mun de Cercetare al Comisiei Europene 
în Madrid, având ca temă strategiile de 
specializare inteligentă (RIS3) și coope
rarea internațională. 

Integrat întro serie de worksho
puri organizate în cadrul proiectului „Lagging Regions – Ho‐
rizontal Activities”, evenimentul este important în contextul 
îndeplinirii condiției favorizante privind cooperarea inter na 
țională în sensul unei bune guvernanțe RIS3, pentru urmă
toarea perioadă de programare. Acțiunea a reunit parti 
cipanți din peste 20 de regiuni din nouă state membre ale UE. 

Întâlnirea a urmărit să pună în valoare modul în care 
cooperarea internațională poate duce la o mobilitate mai 
mare a resurselor, la un transfer al competențelor și ideilor, 
contribuind totodată la eficientizarea strategiilor de specia
lizare inteligentă, în regiunile cu venituri mici, precum și la 
consolidarea sistemelor de inovare. 

În cadrul workshopului, au fost prezentate proiecte de 
succes privind cooperarea interregională. Un  prim astfel de 
exemplu este cazul regiunilor Centro (Portugalia), Extrema

dura (Spania), Norte (Portugalia), Galicia 
(Spania) care au dezvoltat traiectorii de 
cooperare de lungă durată, în contextul 
dezvoltării și implementării strategiilor 
de specializare inteligentă. De asemenea, 
au mai fost prezentate trei proiecte inter 
regionale, BRIDGES, GoSmart BSR și Be 
yond EDP, prin intermediul cărora au fost  
subliniate avantajele parteneriatelor din

tre regiunile mai puțin dezvoltate cu regiunile dezvoltate. 
Discuțiile purtate în grupurile interesate au vizat diferite 

perspective ale colaborării internaționale privind principalele 
provocări și oportunități în cercetare și inovare (R&I), 
relevanța asemănărilor sau a complementarităților, precum 
și rolul programelor, al apelurilor lansate prin Fondurile Struc
turale și de Investiții Europene (FESI) sau al strategiilor de 
specializare inteligentă în cadrul unor astfel de parteneriate 
interregionale.  

Participanții au luat astfel act de importanța implicării 
în evenimentele organizate în cadrul rețelelor interregionale 
și internaționale, cu privire la implementarea strategiilor de 
specializare inteligentă. În acest sens, în următoarele luni 
vor mai fi organizate ateliere prin care vor fi abordate su
biecte și teme conexe.

http://www.adrmuntenia.ro
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1177/Concurs-BVP-4h-martie-2020.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1177/Concurs-BVP-4h-martie-2020.rar
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1177/Concurs-BVP-4h-martie-2020.rar
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Cea dea doua întâlnire 
a consorțiului proiectului SinCEAFC

În perioada 1920 februarie 2020, reprezentanții A 
genției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADRSM), 
în calitate de parteneri, au participat la cel deal IIlea seminar 
interregional al proiectului SinCEAFC – „Consolidarea spiritului 
antreprenorial al IMM‐urilor din lanțul agroalimentar în 
tranziția către economia circulară”, organizat la Bologna, 
Italia. Alături de reprezentanții ADRSM au fost invitați să par
ticipe și doi stakeholderi, reprezentând Camera de Comerț, 
Industrie și Agricultură Dâmbovița și Institutul Național de 
Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – Filiala 
Călărași, mem bri ai grupului de actori interesați de revizuirea 
politicilor pentru economie circulară. 

Întâlnirea a fost organizată de partenerul din Italia, Pri
măria Bologna, și a cuprins o conferință, vizite de studiu, pre
cum și o întrunire între partenerii proiectului SinCEAFC. 

În prima zi au avut loc dezbateri care au pus accentul 
pe economia circulară ca model eficient de dezvoltare eco
nomică a politicilor destinate întreprinderilor mici și mijlocii 
din lanțul agroalimentar. În deschidere, a luat cuvântul un 
reprezentant din cadrul Primăriei Bologna, care a prezentat 
orașul Bologna. În continuare, un reprezentant din cadrul 
Primăriei Milano a realizat o informare despre proiectul „Pac‐
tul privind politica alimentară urbană din Milano” și a 
evidențiat evoluția agriculturii ecologice în Italia, în special în 
EmiliaRomagna. În acest context, biodistrictele devin un  
exemplu concret al modului în care administrațiile publice și 
private pot colabora în cel mai bun mod pentru a stimula 
economia circulară în lanțul agroalimentar. 

Ședința a continuat cu exemple de bune practici în do
meniul economiei circulare milaneze. Astfel, un reprezentant de 
la IFOAM Europe a prezentat „Proiectul de donație” pentru sur 
plusul de alimente în cadrul căruia operatorii alimentari își 
pot dona surplusurile organizațiilor nonprofit, având ca bene 
ficiu o reducere de până la 20% pentru impozitul pe deșeuri. 

În cea dea doua parte a conferinței, a avut loc sesiunea 
de prezentare a bunelor practici legate de producția durabilă. 
Au fost susținute prezentări despre Platforma Europeană și 
Italiană a economiei circulare, precum și despre rețeaua so
cială de agricultura bio din Italia. Au mai fost prezentate bune 
prac tici de către cei nouă stakeholderi interesați de revizuirea 
politicilor privind economia circulară, din cadrul proiectului 
SinCeAFC. Programul primei zile a mai inclus vizite de studiu 

la Future Food Institute și AgrooFood BIC. 
A doua zi au fost efectuate vizite de studiu la Bio Dis

tretto, COpAPS, Corte d’Aibo și a avut loc întâlnirea partene
rilor proiectului SinCEAFC, în cadrul căreia au fost discutate 
aspecte ale proiectului privind: planurile de acțiune, rezultatele 
întâlnirilor anterioare, probleme de comunicare, precum și 
planificarea activităților viitoare aferente primei etape a pro
iectului.  

Proiectul SinCEAFC este implementat de un consorțiu 
format din nouă parteneri din țări precum Grecia, Italia, Un
garia, Irlanda, Polonia, Romania, Bulgaria, este finanțat în ca
drul celui deal patrulea apelul al Programului Interreg Europe, 
Axa prioritară 2 – „Îmbunătățirea competitivității IMM‐urilor”, 
Obiectivul specific 2.1 – „Îmbunătățirea implementării poli‐
ticilor și programelor pentru dezvoltare regională, în special 
a programelor în ceea ce privește investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă și, după caz, a programelor de 
cooperare teritorială europeană, sprijinirea IMM‐urilor în 
toate etapele ciclului lor de viață pentru dezvoltare și inovație”. 

Liderul de proiect este Agenția pentru Dezvoltare Locală 
a Autorităților Locale din Estul Salonicului  ANATOLIKI SA, 
Grecia. Bugetul total este de 150. 200 de euro, din care peste 
127 de mii de euro (85%) reprezintă grantul primit prin Pro
gramul Interreg Europe, peste 19 mii de euro (13%) reprezintă 
contribuția de la bugetul de stat și peste 3.00 de euro (2%) 
reprezintă contribuția Agenției pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia. 

Proiectul SinCEAFC are ca scop implicarea IMMurilor 
din lanțul agroalimentar în economia circulară prin promo
varea de mecanisme orizontale adecvate, de natură financiar 
și de gestionare. Toate companiile din domeniul agroalimen
tar, angajate în producție, prelucrare, ambalare, distribuție și 
consum final, trebuie să funcționeze întrun mod coordonat 
pentru se adapta mai bine la economia circulară. 

În cazul în care aveți un exemplu de bună practică și 
doriți săl împărtășiți cu noi, puteți contacta Serviciul dezvol
tare, Direcția dezvoltare și comunicare pe email progra 
me@adr muntenia.ro. 

Pentru a afla mai multe detalii despre proiectul SinCE
AFC, puteți consulta următoarele linkuri: https://www.adrmun
tenia.ro/pro iectulsinceafc/static/1235, respectiv https://www.in 
terregeurope.eu/sinceafc/.

https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-sinceafc/static/1235
https://www.adrmuntenia.ro/proiectul-sinceafc/static/1235
https://www.interregeurope.eu/since-afc/
https://www.interregeurope.eu/since-afc/


Info Regional Sud Muntenia #455 
26 februarie • 8 martie 2020

PROGRAMUL OPERAțIONAL REGIONAL 
20142020

regio.adrmuntenia.ro 
facebook.com/adrsudmuntenia 7

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

Finanțare Regio pentru îmbunătățirea 
infrastructurii sociale, în municipiul Ploiești

În data de 5 martie, Mariana Vișan, 
director Organism Intermediar POR, și 

Bogdan Grigorescu, preot în cadrul 
Parohiei „Buna Vestire” din municipiul 
Ploiești, au semnat la sediul din Călărași al 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia, contractul de finanțare aferent 
aplicației „Schimbare de destinație din 
casă parohială în cantină socială – servicii 
de îngrijire la domiciliu, consolidare, 
extindere cu scară exterioară și 
mansardare, împrejmuire teren”. 

Demersul inițiat de Parohia „Buna Vestire”, în par 
teneriat cu Arhiepiscopia Bucureștilor, își propune o 
îmbunătățire a calității infrastructurii serviciilor sociale 
din municipiul Ploiești, determinând astfel o creștere 
a gradului de acoperire cu servicii sociale pentru per
soanele vârstnice vulnerabile. În vederea atingerii aces
tui obiectiv, prin efectuarea unor lucrări de consolidare, 
extindere, modernizare și dotare, casa parohială va de 
veni centru social de zi în cadrul căruia va funcționa o 
cantină socială și vor fi furnizate gratuit servicii sociale 
celor peste 100 de beneficiari. 

Proiectul primește finanțare din Regio (Programul 
Operațional Regional 20142020), în cadrul Axei prio
ritare 8 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și so‐
ciale”, Prioritatea de investiții 8.1 „Investițiile în infras‐
tructurile sanitare și sociale care contribuie la dez vol tarea 
la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile 
în ceea ce privește starea de sănătate și promovând 
incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la ser‐
viciile sociale, culturale și de recreare, precum și trece ‐
rea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 
colectivitățile locale”, Obiectivul specific 8.3 – Creș te ‐
rea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulne ‐
rabil: persoane vârstnice. 

Având o perioadă de implementare de 46 de luni, 
începând cu 1 februarie 2017, proiectul are estimat un 
buget a cărui valoare totală este de 2.053.811,01 lei. 
Din aceștia, peste 1,4 milioane de lei reprezintă con 
tribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională, 
din bugetul național sunt alocate peste 600 de mii de 
lei, în timp ce beneficiarul asigură o cofinanțare de apro 
ximativ 41 de mii de lei. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înregis 
trat 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în ca 
drul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri neram
bursabile de peste opt miliarde de lei. La nivelul ju dețului 
Prahova, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 
306 aplicații, având o valoare solicitată de peste 2 mi
liarde de lei. Dintre acestea, prin cele 19 cereri de fi 
nanțare înregistrate la nivelul Axei prioritare 8, sunt so 
licitate fonduri în valoare de peste 116 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 siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro
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Municipiul Giurgiu își modernizează 
infrastructura de transport cu fonduri Regio

Miercuri, 4 martie, Liviu Gabriel 
Mușat, directorul Agenției pentru 

Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
(stâga foto), și Nicolae Barbu (dreapta 
foto), primarul municipiului Giurgiu, au 
semnat contractul de finanțare aferent 
proiectului „Modernizarea infrastructurii 
de transport public pe coridorul de 
mobilitate urbană vestic al municipiului 
Giurgiu”, prin care se urmărește 
eficientizarea sistemului public de 
transport de călători, precum și 
îmbunătățirea condițiilor de utilizare a 
modurilor nemotorizate de transport. 

În cadrul acestui proiect, vor fi realizate o serie de 
intervenții constând în utilizarea unui sistem de e
ticke ting, modernizarea stațiilor de transport și a părții 
carosabile, introducerea în traficul rutier a cinci auto
buze nepoluante, precum și implementarea unui sistem 
inteligent de management al traficului. Totodată, va fi dez 
voltată infrastructura ce va determina folosirea modu 
rilor nepoluante de transport. Nu în ultimul rând, spa 
țiul urban va fi îmbunătățit prin amenajarea spațiilor 
verzi. Astfel, prin aceste investiții, numărul de utilizatori 
ai transportului în comun și deplasările nepoluante, pie 
tonale sau cu bicicleta, vor crește, reducânduse totoda 
tă emisiile de carbon. 

Administrația municipală beneficiază de finanțare 
nerambursabilă în cadrul Programului Operațional Re
gional 2014 – 2020 (Regio), prin Axa prioritară 4 – „Spri ‐
jinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de in 
vestiții 4e  „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în 
special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mo ‐
bilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de 
adaptare relevante pentru atenuare”. Obiectiv specific 

4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile re ‐
ședință de județ prin investiții bazate pe planurile de 
mobilitate urbană durabilă”. 

Realizarea acestor investiții necesită un buget în 
valoare totală de 64.849.399,42 lei, din care peste 54 
de milioane de lei sunt asigurate de Fondul European 
de Dezvoltare Regională, bugetul național asigură o fi 
nanțare ce depășește opt milioane de lei, în timp ce co 
finanțarea beneficiarului se ridică la o valoare de peste 
1,2 milioane de lei. Proiectul are o perioadă de imple
mentare de 102 luni, începând cu 9 aprilie 2015. 

În prezent, din cele 1.178 de proiecte (inclusiv 
aplicațiile depuse în cadrul SUERD) înregistrate în re
giunea Sud Muntenia, prin care sunt solicitate fonduri 
nerambursabile de peste opt miliarde de lei, 74 de ce 
reri de finanțare, cu o valoare solicitată de peste 1,4 
miliarde de lei, au fost depuse de cele șapte municipii 
reședință de județ din regiunea noastră, în cadrul Axei 
prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”. 
Dintre acestea, prin cele 11 aplicații depuse de munici 
piul Giurgiu, sunt solicitate finanțări de peste 192 de mi 
lioane de lei.
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Peste 44 de milioane de lei, fonduri Regio, 
pentru creșterea calității vieții, 
în municipiul Turnu Măgurele

În data de 4 martie, Liviu Gabriel Mușat, directorul 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și 
Dănuț Cuclea, primarul municipiului Turnu Măgurele, au 
semnat două contracte de finanțare aferente unor proiecte 
a căror implementare va conduce la creșterea calității vieții 
locuitorilor, cu accent asupra tinerilor și a vârstnicilor. 

În acest sens, administrația locală va autoriza investiții 
care vor configura un cadru adecvat pentru desfășurarea 
unor activități culturalrecreative, prin intermediul cărora 
se va asigura un nivel crescut de implicare socială a tinerilor 
și a persoanelor vârstnice. Ca atare, vor fi finanțate lucrări de 
reabilitare și modernizare a două imobile valoroase din punct 
de vedere arhitectural și urbanistic. Este vorba despre Cen
trul Administrativ, obiectiv de patrimoniu arhitectural local, 
care va fi transformat întrun centru recreativ destinat vârst 
nicilor și de Casa Prefectului (Administrația Financiară), o biec 
tiv inclus în Lista monumentelor istorice, care va deveni Cen 
tru de Tineret. De asemenea, vor fi realizate lucrări de ame najare 
peisagistică a Parcului Independenței, situat în vecinătatea 
Centrului Administrativ, precum și de modernizare a unor 
străzi în vederea asigurării accesului la Centrul de Tineret. 
Astfel, prin implementarea celor două proiecte se realizează 
o infrastructura recreațională diversă ce va asi gura nu doar 
implicarea socială a persoanelor vârstnice, ci și accesul ti
nerilor la servicii culturalrecreative, îmbunătățind totodată 
calitatea spațiului urban al municipiului Turnu Măgurele. 

Cele două aplicații beneficiază de finanțare neram
bursabilă din Programul Operațional Regional 20142020 
(Regio), în cadrul Axei prioritare 13 – „Sprijinirea regenerării 
orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b  „Oferirea 
de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a 
comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, 
Obiectivul specific 13.1  „Îmbunătățirea calității vieții 
populației în orașele mici și mijlocii din România”. 

Lucrările ce vor fi realizate în cadrul proiectului „Îmbu ‐
nătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul cen ‐
trului recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgure ‐
le” au un buget estimat la o valoare totală de 23.273.783,37 
lei, din care peste 19,7 milioane de lei sunt alocate din Fon
dul European de Dezvoltare Regională (FEDR), contribuția 
din bugetul de stat depășește trei milioane de lei, iar 
cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de peste 465 de 
mii de lei. Proiectul va fi implementat în 61 de luni, în pe
rioada 1 mai 2018 – 31 mai 2023. 

Pentru „Centru de tineret și străzi urbane pentru creș ‐
terea calității vieții în municipiul Turnu Măgurele”, proiect 
ce va fi implementat în 49 de luni, până la 31 martie 2022, 
valoarea totală a investițiilor este de 21.525.622,01 lei. Din 
aceștia, peste 18 milioane de lei provin din FEDR, peste 2,7 
milioane de lei sunt alocați din bugetul național, cofinanța 
rea beneficiarului fiind de aproximativ 430 de mii de lei. 

În prezent, în regiunea Sud Muntenia sau înregistrat 1.178 
de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin 
care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste opt 
miliarde de lei. La nivelul județului Teleorman, au fost depuse 
de solicitanții de fonduri Regio 73 de aplicații, având o valoa 
re solicitată de peste 600 de milioane de lei. Dintre acestea, 
prin cele opt proiecte înregistrate la nivelul Axei prioritare 13, 
sunt solicitate fonduri în valoare de peste 140 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 siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro.

https://regio.adrmuntenia.ro


În data de 27 februarie, Autoritatea de Manage
ment pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) 
a emis două instrucțiuni cu privire la modul de trans
mitere a cererilor de rambursare/plată/prefinanțare, 
prin intermediul aplicației informatice MySMIS2014, 
utilizând modulul Comunicare (Instrucțiunea 138), res

pectiv modulul Implementare (Instrucțiunea 139). 
Cele două documente pot fi consultate pe siteul 

destinat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Docu
mente, accesând următorul link: https://re gio.adr mun 
tenia.ro/documente/static/1252.
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Sa relansat apelul de proiecte pentru sprijinirea 
creării și extinderea capacităților avansate de producție 

și dezvoltarea serviciilor (POR/780/2/2)!
Luni, 2 martie, Autoritatea de Management din cadrul 

Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 
a relansat apelul de proiecte aferent Axei prioritare 2  
„Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mij‐
locii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și ex‐
tinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea 
serviciilor”, din cadrul Programului Operațional Regional 
(POR) 20142020.  

Apelul este competitiv și a fost relansat în vederea uti
lizării alocării financiare disponibile în cadrul PI 2.2. În acest 
context, regiunii Sud Muntenia îi revine o alocare în valoare 
de 38,67 milioane de euro. Proiectele pot fi depuse prin in
termediul aplicației electronice MySMIS, începând cu 4 mai, 
ora 12:00, până la data de 4 iunie, ora 12:00. Sunt considerate 
eligibile, socie tățile care se încadrează în categoria IMMurilor 
din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural. 

Investițiile eligibile pentru cofinanțare includ: 

investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: con•
struirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/ 
servicii; dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv in
strumente de comercializare online; 

investiții finanțabile prin ajutor de minimis: implemen•
tarea procesului de certificare/recertificare a produselor, 
serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de ma
nagement al calității, mediului sau sănătății; activități speci
fice procesului de internaționalizare (participarea la târguri 
și expoziții internaționale, misiuni comerciale). 

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de 
minimum 200.000 euro și maximum 1 milion euro. 

Ordinul de ministru și Ghidul solicitantului pot fi con
sultate pe siteul dedicat implementării POR în regiunea Sud 
Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 
2, https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa2/static/1197 
sau pe siteul ministerului www.inforegio.ro.

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

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

Instrucțiuni privind 
implementarea POR 20142020!

https://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252
https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252
https://regio.adrmuntenia.ro/index.php/axa-2/static/1197
http://www.inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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Situația proiectelor POR în data de 9 martie 2020
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OPORTUNITĂțI 
DE FINANțARE

Oportunități 
pentru antreprenoriatul feminin

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afa
ceri a lansat în consultare publică programul național 
multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rân 
dul femeilor din sectorul IMMurilor. Inițiativa își pro
pune să stimuleze și să sprijine dezvoltarea structurilor 
economice private înființate de către femei, să pro
moveze un sistem de informare și instruire, care să 
faciliteze mobilitatea femeilor pe piața forței de muncă 
și să dezvolte aptitudinile antreprenoriale ale acestora 
în scopul implicării lor în structuri economice private, 
în contextul problemelor legate de menținerea echili
brului dintre obligațiile familiale și cele profesionale și 
al prejudecăților existente la nivel local. Documentul 
poate fi consultat pe siteul ministerului.  

Sursa: fonduri‐structurale.ro

Finanțări pentru IMMuri în 2020
Firmele mici și mijlocii din România vor putea ob 

ține finanțări nerambursabile acordate de stat prin in
termediul programelor Microindustrializare 2020 (pâ 
nă la 450 de mii de lei, fiecare, în baza unor planuri de 
afaceri) și Comerț 2020 (până la 250 de mii de lei fie
care). 

Propunerile oficiale de proceduri, scoase în dez
batere de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului 

de Afaceri, prevăd semnarea contractelor de finanțare 
începând cu 31 iulie 2020. Aceasta înseamnă că se
siunile de înscriere electronică pe siteul ministerului 
vor trebui să debuteze în prima jumătate a anului. 

Mai multe detalii privind condițiile de eligibilitate 
pot fi aflate consultând programele pe siteul minis
terului de resort.  

Sursa: startupcafe.ro

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

http://fonduri-structurale.ro
http://startupcafe.ro
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TURISM 
ÎN SUD MUNTENIA

Lacul cel albastru din inima Bucegilor

Cu un relief variat care încântă privirea 
cu peisaje pitorești, județul 

Dâmbovița punctează la capitolul turism 
și prin interesantele monumente istorice 
sau prin spectaculoasele trasee 
montane. Lacul Scropoasa, una dintre 
minunile turistice ale Dâmboviței, este 
inclus întrun astfel de traseu. 

Lacul Scropoasa se află pe Valea Ialomiței, între 
Cheile Orzei și Cheile Zănoagei, cu o suprafață de șase 
hec tare, având aproximativ 15 metri adâncime, fiind ame 
najat (în anul 1929) pentru a asigura regularizarea cur
sului Ialomiței, cumulând un potențial hidroenergetic 
care a justificat construirea primei hidrocentrale româ 
nești la Dobrești, în anul 1936. Potențialul energetic, 
nul exclude însă pe cel turistic! 

Astfel, cei care îndrăgesc drumețiile pe meleaguri 
de munte pot ajunge la această destinație prin comuna 
Moroieni, traseul montan fiind marcat corespunzător. 
Lacul Scropoasa face parte dintrun traseu spectaculos 
ce trece prin inima munților Bucegi, traseu ce mai inclu 
de Cheile Zănoagei, Cheile Orzei și Cascada Șapte Izvoa 
re. Din acest „punct albastru” al Bucegilor se pot face dru 
meții înspre Padina, cabanele Bolboci și Zănoaga, Peș tera 

Ialomiței, Mănăstirea Peștera sau Schitul Cocora. Pen
tru drumețiile mai lungi, există posibilitatea de campa 
re, în chiar Parcul Național Bucegi, întro zonă de o fru 
musețe rară. 

Sursa: identitatea.ro

Sursă foto: bp.blogspot.com
Sursă foto: bp.blogspot.com

http://identitatea.ro
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INFO 
JUDEțE

Platformă 
„smart” 

pentru municipiul 
Pitești

Locuitorii municipiului Pitești pot interacționa cu 
autoritățile locale, cu privire la problemele întâlnite, 
prin intermediul unei platforme smart. Astfel, grație 
serviciilor și a soluțiilor oferite de noile tehnologii, se 
creează premisele unei vieți mai bune, întărind to
todată sentimentul de apartenență la comunitate. 
Aplicația CityHealth.io este parte a proiectului UPDATE 
ROMANIA, inițiativă de sprijinire la nivel național a 
digitalizării administrațiilor locale. Dacă aplicația se 
va dovedi benefică în dialogul dintre cetățeni și au 
torități, aceasta va fi implementată în toate socie 
tățile care aparțin administrației locale. 

Sursa: ziarulargesul.ro

ARGEȘ

„Bursa 
locurilor 

de muncă” – 
în comuna 
Mânăstirea

Cei aflați în căutarea unui 
loc de muncă au putut participa 

vineri, 6 martie, la „Bursa locurilor de 
muncă”, eveniment organizat 
în comuna Mânăstirea de inițiatorii 
proiectului „I.D.E.I. – Integrare, 
Dezvoltare, Educație, Inițiativă”. 

Astfel, angajatorii locali, și nu numai, experți 
din cadrul proiectului, precum și cei dornici să se 
angajeze au avut oportunitatea de ași face cunos
cute nevoile, competențele și aspirațiile întrun cadru 
prietenos, organizat la Căminul Cultural din comună.  

Proiectul implementat în comuna călărășeană 
este finanțat din Programul Operațional Capital 
Uman 20142020 (POCU), în cadrul Axei prioritare 4 – 
„Incluziunea socială și combaterea sărăciei” și este 
destinat dezvoltării comunității marginalizate, prin 
acțiuni desfășurate în următoarele domenii: educa 
ție, ocupare, stimularea antreprenoriatului, servicii 
sociomedicale, îmbunătățirea condițiilor de locuit, 
asistență juridică, precum și combaterea discriminării 
și promovarea multiculturalismului.   

Sursa: Idei Pocu Mînăstirea

CĂLĂRAȘI

Cartierul 
Micro II din Târgoviște 

se transformă!
Cu finanțare de la bugetul local, Micro II, devenit 

de curând cartierul Matei Basarab, va fi reabilitat in
tegral. Autoritățile locale din municipiul Târgoviște 
au autorizat o serie de intervenții ce vor genera schim 
bări substanțiale la nivelul zonei menționate. Astfel, 
se vor realiza lucrări de reabilitare a străzilor, de mo
dernizare a trotuarelor și a locurilor de parcare. De 
asemenea, se are în vedere crearea unui sistem de 
preluare a apelor pluviale, modernizarea iluminatului 
public și reamenajarea spațiilor verzi.  

Sursa: incomod‐media.ro

DÂMBOVIțA 13 autobuze 
norocoase 

pentru giurgiuveni!
Transportul public din municipiul Giurgiu va fi des

ervit de 13 autobuze noi, cu o capacitate de 70 de 
locuri fiecare. Aceste mijloace de transport vor înlocui 
flota de microbuze de 25 de locuri, folosite în prezent 
în traficul urban. Finanțarea, în valoare de aproximativ 
cinci milioane de euro, va asigura totodată construcția 
unei autobaze moderne, stații pentru bicicletele elec
trice și, nu în ultimul rând, o parcare spațioasă destinată 
autovehiculelor personale, care să reprezinte un factor 
de stimulare a utilizării transportului în comun. 

Sursa: administratie.ro

GIURGIU

Sursă foto: pixabay.com

CityHealth.io
http://ziarulargesul.ro
http://incomod-media.ro
http://administratie.ro


Pas 
important 

în dezvoltarea Parcului 
Industrial Bărcănești!

În județul Prahova, a fost semnată autorizația 
de construire aferentă primei investiții din Parcul In
dustrial Bărcănești – „Construire hală de întreținere 
auto, clădire birouri, anexă cabină poartă, spațiu 
parcare, garaj, alei carosabile și pietonale, platforme, 
utilități și împrejmuire teren”. Această investiție, rea
lizată întrun domeniu ce vizează întreținerea și re pa 
rațiile de autovehicule, va genera un număr semnifi
cativ de locuri de muncă. Parcul Industrial Băr că nești, 
component al Parcului Industrial Ploiești, al cărui 
acționar unic este Consiliul Județean Prahova, are o 
suprafață totală de 89 de hectare. Pe lângă investiția 
menționată, au mai fost semnate șase contracte de ce 
siune, însumând ca suprafață aproximativ șapte hectare. 

Sursa: prahovabusiness.ro
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Lucrări 
în desfășurare 

la Ambulatoriul 
Spitalului „Anghel 

Saligny”, din Fetești
Proiectul privind extinderea și dotarea cu echi

pamente medicale a Ambulatoriului Spitalului Mu
nicipal „Anghel Saligny”, inițiat de administrația loca 
lă din Fetești, a ajuns în faza de execuție. 

Astfel, sunt efectuate lucrări la fundația și demi 
solul clădirii, etapa de dotare a secției cu echipamen 
te medicale, fiind în pregătire. După finalizarea tu
turor intervențiilor, locuitorii vor beneficia de servicii 
medicale de calitate asigurate în cadrul unor specia
lizări multiple, diversificate prin implementarea apli 
cației. De asemenea, personalul medical își va des 
fășura activitatea întrun spațiu adecvat, crescânduși 
nivelul de competență prin dotările performante ce 
vor fi realizate. 

Proiectul, în valoare de peste 10 milioane de lei, 
este finanțat prin Regio, în cadrul Axei prioritare 8.  

Sursa: ilnews.ro

IALOMIțA

Drum 
județean 

în reconstrucție!
Condiții de trafic rutier mai bune, pe un tronson 

de drum județean teleormănean! Până la sfârșitul aces
tui an, tronsonul de drum județean cuprins între lo 
calitățile teleormănene Botoroaga și Frăsinet va fi rea
bilitat și modernizat. Astfel, la jumătatea lunii mar tie, 
administrația județeană va autoriza intervențiile pe 
tronsonul vizat, pe o lungime de 13 kilometri.  

Noul drum va avea o platformă de opt metri, cu 
partea carosabilă de șase metri, cuprinzând două benzi 
de circulație, fiecare cu acostamente și benzi de înca
drare. De asemenea, vor fi executate șanțuri și rigole, 
podețe, precum și parcări sau stații de autobuz. Drumul 
va corespunde standardelor europene, generând pen
tru locuitorii celor două comune condiții sigure de trans
port, pentru toate categoriile de mijloace de transport.  

Sursa: ziarulteleormanul.ro

PRAHOVA
TELEORMAN

Sursă foto: presasm
.ro

http://prahovabusiness.ro
http://ilnews.ro
http://ziarulteleormanul.ro
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REVISTA PRESEI

Ziarul Mara 
5 martie 2020

Radio Voces Campi 
5 martie 2020

fonduristructurale.ro 
5 martie 2020

administratie.ro 
4 martie 2020



Newsletterul „Info Regional Sud Muntenia” 
este un material cu informații despre 
activitățile derulate de către Agenție și de 
către Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, în vederea 
promovării Programului Operațional Regional. 
 
Pe lângă aceste noutăți, se dorește 
informarea publicului țintă despre 
activitatea instituțiilor membre ale Rețelei 
de Informare REGIO Sud Muntenia și despre 
cele mai importante evenimente organizate 
de acestea în județele regiunii.
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ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova, în fiecare săptămână, instituția și activitățile pe care dumneavoastră le desfășurați. 
Dacă sunteți interesați să promovați activitatea instituției dvs., vă rugăm să ne transmiteți un scurt material de informare (maxim 1.500 de ca ractere cu tot cu 
spații), împreună cu 1  2 poze, cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție a newsletterului. Materialele de informare vor 
fi transmise la adresa de email comunicare@adrmuntenia.ro. 
Newsletterul va fi publicat pe siteul Agenției (http://regio.adrmuntenia.ro) și va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor Rețelei de Informare 
REGIO Sud Muntenia, membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, consiliilor județene și locale și prefecturilor din regiune, Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, reprezentanților massmedia de la nivelul regiunii Sud Muntenia și siteurilor dedicate 
(portalurilor de știri economice), precum și publicului larg. 
Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

Sediul central CĂLĂRAȘI 
Adresă Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, 
cod poștal 910164, mun. Călărași, jud. Călărași, 
Tel. 0242/331.769, Fax 0242/313.167, 
Email office@adrmuntenia.ro 

Biroul Județean ARGEȘ 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Argeș, 
sediul Consiliului Județean Argeș: Piața Vasile Milea, 
nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Pitești, jud. Argeș, 
Tel./fax 0248/222.250, Email arges@adrmuntenia.ro 

Biroul Județean DÂMBOVIȚA 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean 
Dâmbovița, sediul Consiliului Județean Dâmbovița: 
Piața Tricolorului, nr. 1, et. IV, cam. 90, 100 și 101, mun. 
Târgoviște, jud. Dâmbovița, Tel./fax 0345/100.018, 
Email dambovita@adrmuntenia.ro 

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

Biroul Județean IALOMIȚA 
Adresă ADR Sud Muntenia, Biroul Județean Ialomița, 
Piața Revoluției, nr. 1, et. IV, cam. 55/58/59, mun. 
Slobozia, jud. Ialomița, Tel./fax 0343/101.139, 
Email ialomita@adrmuntenia.ro 

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

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

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

Date de contact 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia


