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ADR Sud Muntenia – întâlnire de lucru 
cu reprezentanții DG Regio

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Munte 
nia a organizat în data de 20 septembrie, la sediul cen
tral din Călărași, întâlnirea de lucru a reprezentanților 
Direcției Generale Regio (DG Regio) și conducerea 
struc turilor Agenției. Demersul a avut ca scop analiza 
principalelor provocări ale implementării Regio (Progra 
mul Operațional Regional 20142020), precum și a solu 
țiilor identificate în cadrul activității susținute, desfășu 
rate în sprijinul solicitanților de finanțare europeană. 

În acest context, Liviu Gabriel Mușat, directorul 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, 
a prezentat rezultatele programelor și ale subprogra
melor pe care Agenția lea implementat dea lungul 
timpului, în calitate de Organism Intermediar, de lider 
de proiect sau de partener: „Speranța noastră este ca 
viitorul POR să răspundă cât mai bine nevoilor 
comunității din regiunea Sud Muntenia, indiferent că 
vorbim de un program național sau dedicat regiunii. 
În ceea ce ne privește pe noi, Agenția, suntem gata să 
îndeplinim toate atribuțiile ce ne vor fi desemnate în 
cadrul viitorului exercițiu financiar, indiferent de struc‐
tura acestuia”. Concomitent, a fost evidențiată ma
niera în care instituția a contribuit la stimularea dez

voltării socioeconomice a regiunii prin investițiile atra 
se sau prin felul în care a fost promovat potențialul 
economic al regiunii Sud Muntenia. 

De asemenea, au fost abordate perspectivele post 
2020 pentru ca viitoarea perioadă de programare să 
corespundă provocărilor, necesităților și așteptărilor ce 
au fost reperate la nivelul regiunii Sud Muntenia, ca 
urmare a consultărilor realizate atât cu reprezentanții 
mediului privat, cât și ai autorităților publice. Astfel, 
obiectivele de politică pe care Comisia Europeană le 
propune în cadrul noului program vor face din regiunea 
noastră o regiune inteligentă, ecologică, eficientă din 
punct de vedere energetic, conectată și socială, și, nu 
în ultimul rând, mai aproape de cetățeni.

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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Marian Gradea 
• 15 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud 
Muntenia! 

În data de 23 septembrie, colegul nos
tru Marian Gradea, expert Serviciul Moni
torizare proiecte POR, împlinește 15 ani de 
activitate în cadrul ADR Sud Muntenia! 

Pe această cale, îl felicităm șii mulțu 
mim pentru profesionalism și pentru întrea 
ga activitate des fășurată dea lungul celor 
15 ani în cadrul Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia! 

La Mulți Ani cu împliniri pe toate planurile!

Andreea Mirela Tache – coautoare a documentului 
„Achiziții publice – ghidul ofertantului”

Andreea Mirela Tache, director 
economic al Agenției pentru 

Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a 
participat la elaborarea documentului 
„Achiziții publice – ghidul ofertantului”, 
în calitate de expert internațional al 
Agenției de Cooperare Internațională a 
Germaniei (GIZ), document ce conține 
detaliile relevante și importante în 
achizițiile publice incidente legislației 
aplicabile în Republica Moldova. 

Realizat în cadrul proiectului „Modernizarea ser‐
viciilor publice locale în Republica Moldova” ghidul 
este conform cu Regulamentul GIZ Moldova în dome
niul achizițiilor publice. Astfel, publicația are ca obiectiv 
orientarea și îndrumarea entităților juridice din mediul 
privat pentru pregătirea ofertelor, participarea în pro
cedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice 
pentru furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și 
executarea de lucrări, implementarea contractelor de 
achiziții publice. Totodată, publicația reprezintă un in
strument de conștientizare cu privire la reglementările 
care vor guverna procedurile de achiziții publice ge
stionate de agențiile pentru dezvoltare regională, 
având calitatea de autorități contractante, în numele 
și pentru Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale 
și Mediului din Moldova.
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POIM – apel de proiecte pentru 
„Consolidarea capacității de reacție 

în caz de dezastre”
Ministerul Fondurilor Europe 

ne, prin Autoritatea de Manage ment 
a Programului Operațional In fra struc 
tură Mare, a lansat în data de 16 
septembrie apelul de pro iec te pen 
tru „Consolidarea capacității de reac ‐
ție în caz de dezastre”. Apli cațiile pot 
fi depuse în perioada 16 septembrie 
2019 – 31 decembrie 2022. 

Cu un buget de 1 miliard de eu 
ro, apelul vizează promovarea inves 
tițiilor pentru consolidarea capaci 
tă ții de reacție în caz de dezastre 
pen tru a diminua pierderile umane 
și materiale, precum și creșterea gra 
dului de conștientizare a populației 
și autorităților în legătură cu riscul 
producerii dezastrelor. 

Pot solicita finanțare în cadrul 

acestui apel de proiecte: 
Inspectoratul General pentru •

Situații de Urgență și instituțiile afla 
te în subordine; 

Serviciul de Telecomunicații •
Speciale; 

instituții specializate care pot •
interveni pentru gestionarea unor 
situații de urgență specifice, numai 
în parteneriat cu IGSU; 

servicii voluntare (prin autori •
tatea locală responsabilă) care pot 
interveni pentru gestionarea unor 
situații de urgență specifice, care 
funcționează în baza prevederilor 
OG nr. 88/2001 și a Ordinului MAI 
nr 96/2016, numai în parteneriat 
cu IGSU. 

Sursa: finantare.ro

Majorare 
de buget 

pentru Orizont 2020 
și Erasmus+ 

În data de 18 septembrie, la 
nivelul Parlamentului European a 
fost luată decizia de majorare cu 
100 de milioane de euro a pro
gramelor de cercetare inițiate de 
Uniunea Europeană. Astfel, pro
gramul Orizont 2020 a primit o 
suplimentare de 80 de milioane 
de euro, iar Erasmus+ de 20 de mi 
lioane de euro pentru mobilitatea 
tinerilor. 

Sursa: fonduri‐structurale.ro 
 

APIA: Nouă 
sesiune de proiecte 

destinate 
împăduririi 

și creării 
de suprafețe 
împădurite! 

Agenția de Plăți și Interven 
ție pentru Agricultură (APIA) a 
lansat cea dea patra sesiune de 
depunere a cererilor privind sche 
ma de ajutor de stat „Sprijin pen‐
tru prima împădurire și crearea 
de suprafețe împădurite”, din ca
drul Programului Național de Dez 
voltare Rurală 20142020, Măsu 
ra 8 – „Investiții în dezvoltarea zo ne lor 
împădurite și îmbunătățirea via ‐
bilității pădurilor”, Submăsura 8.1 
„Sprijin pentru prima împădurire și 
crearea de suprafețe împădurite”. 

Apelul beneficiază de o alo
care de 15.000.000 de euro, apli 
cațiile putând fi depuse în peri 
oada 16 septembrie – 13 decem brie 
2019, ora 14:00. 

Ghidul solicitantului poate fi 
consultat pe siteul APIA.  

Sursa: observatorcl.info

Sursă foto: viitorulilfovean.ro

http://www.finantare.ro
http://fonduri-structurale.ro
http://observatorcl.info
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Conferința Anuală 
pentru Programul Interreg VA RomâniaBulgaria  

Ziua Cooperării Europene 2019
Continuând tradiția și în acest an, Secretariatul 

Comun din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare 
Transfrontalieră Călărași pentru granița RomâniaBul
garia (BRCT Călărași) organizează Conferința Anuală 
privind progresul Programului Interreg VA România
Bulgaria. Conferința, organizată anul acesta la Drobeta
Turnu Severin, are ca obiectiv principal prezentarea 
stadiului implementării și a rezultatelor Progra mului 
Interreg VA RomâniaBulgaria, încadrânduse în seria 
de evenimente destinate creșterii gradului de trans pa 
rență, prin informarea corespunzătoare a publicului. 

Adunând laolaltă participanți atât din România 
cât și din Bulgaria, conferința reprezintă un prilej pen
tru beneficiarii Programului Interreg VA România – 
Bulgaria de ași arăta capacitatea de implementare a 
proiectelor și de a demonstra importanța cooperării 
transfrontaliere la nivel local și regional, pentru o mai 
bună guvernare europeană și o mai bună implemen
tare a politicii de coeziune a Uniunii Europene. Îm

preună cu beneficiarii vor fi explorate numeroase be
neficii ale cooperării dintre cele două state partenere 
și se va evidenția cum Programul Interreg VA România  
Bulgaria a apropiat oamenii din cele două țări pentru 
a găsi noi soluții la provocările comune. 

Tot în aceeași zi, printro serie de acțiuni, se va 
marca Ziua Cooperării Europene 2019, care anul acesta 
se sărbătorește sub mottoul: EUROPA EȘTI TU! În ca
drul acțiunilor, participanții vor avea oportunitatea de 
a participa la crearea unei expoziții interactive referi
toare la Uniunea Europeană. Evenimentele vor avea 
loc în Drobeta Turnu Severin, la Palatul Culturii „Teodor 
Costescu”, în data de 26 septembrie 2019. 

Pentru a afla mai multe informații despre Pro
gramul Interreg VA RomâniaBulgaria, despre eveni
mentele viitoare, dar și despre proiectele finanțate, 
vă invităm să accesați pagina de internet www.inter
regrobg.eu. 

Sursa: interregrobg.eu

http://www.interregrobg.eu
http://www.interregrobg.eu
http://www.interregrobg.eu
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O incursiune în lumea tradițiilor, 
prin Muzeul Național al Agriculturii din Slobozia

Muzeul Național al Agriculturii din 
Slobozia te invită întro călătorie 

unică în lumea satului tradițional și a 
agriculturii, prin impresionanta sa 
colecție de exponate, prin Biserica de 
Lemn „Sfântul Nicolae” sau prin Ferma 
model Perieți.  

Că în țara noastră există o colecție impresionantă 
de muzee, veritabile comori naționale, este un aspect 
unanim recunoscut. Devenite obiective turistice foarte 
căutate de vizitatorii români și străini, unele dintre 
acestea sunt unice. Astfel, alături de Muzeul Aurului 
din Brad, județul Hunedoara, ce găzduiește o colecție 
impresionantă de obiecte din aur masiv, de Muzeul 
Chihlimbarului (județul Buzău) sau de Muzeul Loco
motivelor cu Abur din Reșița (județul CarașSeverin), 
regăsim două asemene instituții care pun în evidență 
potențialul turistic al regiunii Sud Muntenia: Muzeul 
Ceasului din Ploiești (Prahova), și Muzeul Național al 
Agriculturii din Slobozia (Ialomița),  

Întrun spațiu în care valurile de aur ale grânelor 
se unduiesc încă de pe vremea dacilor lui Dromihete, 
existența unui muzeu destinat agriculturii apare ca un 
lucru firesc. Înființat în 1996, Muzeul Național al Agri
culturii din Slobozia se deschide vizitatorilor printrun 
parc în care se regăsesc peste 55 de specii dendrolo
gice. Pătrunzând în muzeu, se poate observa că expo
natele sunt admirabil contextualizate dintro plenitu
dine de perspective în care economicul, socialul și 
istoria se completează cu dimensiunile culturală și re

ligioasă. Astfel, la parterul instituției există expoziții 
tematice destinate principalelor activități agricole, în 
timp ce etajul reflectă lumea tradițională cu instituțiile 
sale fundamentale. Aici, călătoria imaginară pe ulița 
satului debutează cu moara și hanul, spații destinate, 
în principiu, socializării. Periplul surprinde mai departe 
atelierele specifice satului: fierăria, tâmplăria, atelierele 
de cusut ce includ croitoria, cizmăria sau cojocăria. 
Centrul satului este destinat spiritualității: aici se găsesc 
biserica și școala, drumul pe ulița imaginară continuând 
cu brutăria, băcănia, măcelăria și poșta, iar călătoria 
se încheie cu o gospodărie tipic – țărănească, amena
jată pentru a reflecta universul intim. 

Colecția de unelte și utilaje prefigurează și ea o 
lume aparte, evidențiind seriozitatea cu care era abor
dată agricultura în veacul trecut, marii agricultori ai 
României având, la rândul lor, un spațiu special destinat 
în ansamblul muzeului.  

Patrimoniul muzeal mai cuprinde Biserica de 
Lemn „Sf. Nicolae”, strămutată din satul Poiana de Jos, 
comuna Ciulnița, construită în anul 1746, Ferma model 
Perieți, monument de istorie agrară, considerată în 
1947 cea mai mare producătoare de semințe de le
gume și de flori din Europa de Răsărit, precum și nu
meroase unități în aer liber sau „in situ”. 

Pentru cei care doresc săi pășească pragul, ine
ditul muzeu ialomițean are pregătit un program inte
resant de activități ce se adresează tuturor categoriilor 
de vârstă. 

Sursa: adevarul.ro

http://adevarul.ro
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Noi investiții 

la Spitalul Județean 
Călărași!

Proiectele de investiții care au în primplan să
nătatea călărășenilor continuă. Astfel, Secția de on
cologie din cadrul Spitalului Județean Călărași a pri
mit în data de 19 septembrie noi dotări constând în 
30 de paturi cu motoare electrice care vor crește 
confortul pacien ților și calitatea serviciilor medicale 
prestate. 

Investițiile realizate de Ministerul Sănătății în 
parteneriat cu Consiliul Județean Călărași (a cărui 
contribuție este de 10%) se ridică la o valoare de 
peste 130 de mii de lei.  

Sursa: Facebook – Consiliul Județean Călărași

CĂLĂRAȘIȘcoală renovată 
în comuna argeșeană 

Albota!
Luna septembrie a adus, pentru elevii și cadrele didactice 

ceși desfășoară activitatea educațională în comuna argeșeană 
Albota, finalizarea lucrărilor de renovare a Școlii „Sanda Mo‐
vilă”, inaugurate odată cu deschiderea anului școlar. Astfel 
cei aproximativ 300 de elevi vor beneficia de condițiile unui 
act educațional desfășurat la standarde înalte, grație moder
nizării sălilor de clasă, a laboratoarelor și a terenului de sport. 

Investițiile au fost derulate prin intermediul Pro
gramului Național de Dezvoltare Locală (PNDL) II și s
au ridicat la valoarea de trei milioane de lei. În acest 
context, Consiliul Județean Argeș a asigurat o cofinan 
țare de 150 de mii de lei, în timp ce din bugetul local al 
comunei Albota a fost alocată suma de 100 de mii de lei. 

Sursa: atitudineinarges.ro

ARGEȘ

Sursă foto: cjd.ro

Secția de recuperare neuromotorie copii 
Gura Ocniței va avea un loc de joacă!

Copiii cu dizabilități, precum și personalul aferent 
Secției de recuperare neuromotorie copii Gura Ocniței 
vor avea condiții îmbunătățite de confort și de 
desfășurare a activităților. 

Administrația județeană a aprobat în data de 17 
septembrie proiectul de hotărâre privind realizarea 
unui loc de joacă pentru rezidenții secției din Gura 
Ocniței a Spitalului Județean de Urgență Târgoviște. 
Totodată, se are în vedere refacerea aleilor pentru 
îmbunătățirea condițiilor de deplasare, precum și mo
dernizarea grupurilor sanitare și a sistemului de încăl
zire a acestora. 

Unitatea medicală beneficiază de un complex re
cuperator constând în: hidrokinetoterapie în bazine 
treflo din fibră de sticlă, termoterapie, kinetoterapie 
și reeducare motorie în cele cinci săli de kinetoterapie, 
ergoterapie (toată gama de proceduri), psihoterapie, 
activități recreative. Secția găzduiește pacienți (copii) 
cu afecțiuni neuromotorii și motorii din aproape toate 
județele țării având 200 de paturi, (150 pentru pacienți 
și 50 pentru însoțitoare). În prezent aici sunt spitalizați 
113 copii, centrul de la Gura Ocniței fiind considerat 
unul dintre cele mai bune centre de recuperare ne
uromotorie pentru copii din țară. 

Sursa: gazetadambovitei.ro

DÂMBOVIțA

http://atitudineinarges.ro
http://gazetadambovitei.ro
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Comuna 
Goștinari 

are un nou 
teren de sport!

Din 18 septembrie, activitățile 
sportive din comu na Goștinari se 
vor desfășura întrun context nou! 
Ad ministrația locală a inaugurat pe 
Strada Plopilor un te ren sintetic nou 
pe care locuitorii lau primit cu bu
curie. 

Terenul de sport este destinat 
tuturor celor care vor dori să des 
fășoare activități sportive, indiferent 
de vârstă, singurul criteriu de acces fi
ind pasiunea pen tru sport și, evident, 
respectul față de investiția realizată. 

Sursa: giurgiuonline.net

GIURGIU

Manifestări 
prilejuite de Săptămâna 

Mobilității Europene
Curse de biciclete, desene pe asfalt, cros, demon 

strații și numeroase alte activități sportive sau des fă șurat 
la Slobozia pentru a fi promovate alternative la mijloacele 
poluante de transport. 

Primăria Municipiului Slobozia, prin Direcția edu cație, 
cultură și tineret, alături de Agenția pentru Pro tecția Me
diului Ialomița și de Inspectoratul Școlar Ju dețean Ialomița, 
a organizat în data de 19 septembrie o serie de activități 
educativrecreative în cadrul Săptămânii Mobilității Euro
pene. Astfel, activitățile în care au fost implicați copiii au 
avut ca tematică protecția mediului și adoptarea unui stil 
de viață sănătos. La nivel european, campania Săptămâna 
Mobilității Europene se desfășoară anual, în perioada 1622 sep
tembrie. În România, evenimentul este marcat începând 
cu anul 2005. În cadrul Săptămânii Mobilității Europene, pe 
22 septembrie, este marcată Ziua Europeană fără Mașini, 
cu scopul de ai încuraja pe cetățeni să renunțe pentru o zi 
la autoturisme și să aleagă mijloace de transport nepoluante. 

Sursa: guraialomitei.com

IALOMIțA

Sursă foto: kristofer.ro

http://giurgiuonline.net
http://guraialomitei.com
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Grădiniță 
modernizată în comuna 

Poiana Câmpina!
Vești bune pentru prahovenii din Poiana Câmpi 

na: în curând, clădirea în care funcționează grădinița 
comunei va fi modernizată și dotată corespunzător. În 
acest sens, se vor executa lucrări privind consolidarea 
și reabilitarea termică a clădirii, refacerea acoperișului 
și a hidroizolației. De asemenea, grupurile sanitare 
vor fi recompartimentate, vor fi realizate dotări cu sis
teme de aer condiționat și de detectare a fumului, iar 
clădirea va fi dotată cu o nouă centrală și cu un sistem 
de panouri solare, în vederea gestionării eficiente a 
ener giei. Nu în ultimul rând, autoritățile locale își pro
pun să reabiliteze sistemul de apă și canalizare, să amena 
jeze curtea grădiniței, inclusiv locul de joacă pentru copii. 

Investițiile preconizate la o valoare de 300 de mii 
de euro vor fi finanțate din Programul Operațional Re
gional 20142020, în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbu ‐
nătățirea infrastructurii educaționale”, prin proiectul 
„Modernizare și dotare Grădiniță Comuna Poiana Câm ‐
pina, județul Prahova”. 

Sursa: campinatv.ro

PRAHOVA

 
Se reabilitează 

sediul ISU Teleorman!
Pompierii teleormăneni vor avea un sediu care 

va permite gestionarea eficientă a energiei și care va 
asigura condiții optime de confort termic. Astfel, cu 
fon duri de peste 1,7 milioane de lei se va realiza rea
bilitarea termică a sediului ISU A.D. Ghica Teleorman, 
din municipiul Alexandria.  

Contractul de finanțare a acestor investiții a fost 
semnat în data de 16 septembrie, fondurile fiind ac
cesate prin intermediul Programului Operațional Re
gional 20142020, în cadrul Axei prioritare 3 „Sprijini‐
rea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 
carbon”, Prioritate de investiții 3.1 – „Sprijinirea efi‐
cientei energetice, a gestionării inteligente a energiei 
și a utilizării energiei din surse regenerabile în infras‐
tructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sec‐
torul locuințelor”, Operațiunea B – Clădiri publice. 

Sursa: ziarulteleormanul.ro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Date de contact 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia


