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Sa modificat Ghidul solicitantului pentru apelul 
de proiecte destinat Priorității de investiții 4.2

Joi, 22 august, Autoritatea de Management din ca
drul Ministerului Dezvoltării Regionale și Adminis tra ției 
Publice, a modificat și completat, prin ordin de ministru, 
Ghidul solicitantului aferent Axei prioritare 4  Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2  
Realizarea de acțiuni destinate îm bu nătățirii mediului 
urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării 
terenurilor industriale dezafecta te (inclusiv a zonelor de 
reconversie), reducerii poluării aerului și promovării mă‐
surilor de reducere a zgomotu lui, în cadrul Programului 
Operațional Regional (POR) 20142020. 

Astfel, nu vor fi finanțate proiectele de investiții 
pentru care execuția lucrărilor a fost inițiată înainte de 
efectuarea vizitei la fața locului din cadrul etapei de eva 
luare tehnică și financiară. 

Ordinul de ministru poate fi consultat pe siteul 
dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, 
regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 4, ac
cesând următorul link: https://regio.adrmun tenia.ro/axa
4/static/1199 sau pe siteul Autorității de Management 
pentru POR, www.inforegio.ro.

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

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

https://regio.adrmuntenia.ro
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-4/static/1199
https://regio.adrmuntenia.ro/axa-4/static/1199
http://www.inforegio.ro
https://regio.adrmuntenia.ro
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OPORTUNITĂțI 
DE FINANțARE

MADR – apel de proiecte 
privind activitățile de cooperare ale GALurilor

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) 
a lansat în perioada 19 august 2019 – 31 ianuarie 2020 
sesiunea de depunere a cererilor de finanțare privind 
asistența tehnică pregătitoare pentru proiectele de coo 
perare ale grupurilor de acțiune locală (GAL) selectate 
(Componenta A) și implementarea activităților de co
operare ale GALurilor, (Componenta B) din cadrul 
Submăsurii 19.3 – Pregătirea și implementarea acti vi ‐
tăților de cooperare ale grupurilor de acțiune locală afe 
rente Programului Național de Dezvoltare Rurală 20142020. 

Sesiunea beneficiază de alocări după cum urmea ză: 
3.224.238,45 euro pentru Componenta A și 9.274.293,28 
euro pentru Componenta B. 

Ghidurile solicitantului pentru accesarea compo
nentelor A și B sunt publicate pe pagina de internet a Mi 
nisterului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, www.madr.ro, 
în cadrul secțiunii „Dezvoltare rurală”. 

Sursa: finantare.ro

Oportunități de finanțare pentru proiecte vizând procesarea 
și marketingul produselor din sectorul pomicol

Până la 31 ianuarie 2020, investitorii din domeniul 
agricol pot depune proiecte care au ca obiectiv pro
cesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol. 
Apelul de proiecte a fost lansat de Ministerul Agricul
turii și Dezvoltării Rurale (MADR) prin Programul Na țio 
nal de Dezvoltare Rurală 20142020, 
în cadrul Submăsu rii 4.2 a – Investiții 
în procesarea/ marketingul pro duselor 
din sectorul pomicol, prin Programul 
Național de Dezvol tare Rurală 2014 
2020. 

Astfel, investițiile sprijinite în ca 
drul acestei submăsuri sunt desti 
nate întreprinderilor de prelucrare și 
comercializare a fructelor și marketin 
gul produselor din fructe pentru: 

modernizarea și crearea de uni •
tăți de procesare; 

introducerea de noi tehnologii •
pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnolo 
gice; 

creșterea valorii adăugate a produselor din secto •
rul pomicol; 

îmbunătățirea controlului intern al calității; •

creșterea numărului de locuri de muncă. •
Alocarea financiară pentru sesiunea continuă a nuală 

de depunere a proiectelor este de 26.800.000 de euro, aces
tea necesitând un prag minim de selecție de 10 puncte. 

Solicitanții eligibili pentru sprijinul acordat prin Sub 
măsura 4.2 a sunt în treprinderile (mi
croîntreprinderi, între prinderi mici și 
mijlocii, conform Legii 346/2004 pri
vind stimularea înfiin ță rii și dezvol
tării întreprinderi lor mici și mijlocii, 
precum și întreprinderi mari, coope 
rativele și grupurile de producători) 
care realizează in vestiții corporale și 
necorporale pentru procesarea și 
marketingul produselor agricole. 

Depunerea cererilor de finan ța 
re pentru Submăsura 4.2 a se va face 
online pe https://online.afir.info/, con 
form precizărilor din Ghidul solicitan 

tului, începând cu data de 19 august 2019, ora 09:00. 
Termenul limită de depunere pentru sesiunea de 

cereri de proiecte aferente Submăsurii 4.2 a este 31 
ianuarie 2020, ora 16:00. 

Sursa: finantare.ro

http://www.madr.ro
http://www.finantare.ro
https://online.afir.info/
http://www.finantare.ro
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Sergiu MANOLE 
• 16 ani de activitate 

în cadrul ADR Sud Muntenia! 
În luna august, colegul nostru Sergiu Manole, ex

pert Serviciul Monitorizare proiecte POR, împlinește 
16 ani de activitate în cadrul ADR Sud Muntenia!  

Cu această ocazie, dorim săl felicităm și săi 
mulțumim pentru profesionalism și pentru activitatea 
desfășurată dea lungul celor 16 ani în Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia! 

La Mulți Ani cu împliniri! 

Sediul central al ADR Sud Muntenia din Călărași
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Catedrala Episcopală 
Sfântul Alexandru, 

din Alexandria
Pe 30 august, creștinii ortodocși îl 

sărbătoresc pe Sfântul Alexandru, 
episcop al Constantinopolului, în vremea 
împăratului Constantin cel Mare (313 – 
337). Valorificând acest context spiritual, 
de această dată le recomandăm 
pelerinilor o destinație religioasă care 
poate fi oricând dublată de zona 
danubiană, punctul de maxim interes 
turistic al județului Teleorman, în cazul 
unui popas prelungit. Pe scurt, 
propunerea noastră este Catedrala 
Episcopală Sfântul Alexandru, situată în 
municipiul Alexandria. 

La doi ani de la înființarea orașului de către Ale
xandru Dimitrie Ghica (18341842), în anul 1836 cre din 
cioșii au hotărât să ridice o biserică de lemn, având hra 
mul Sfântului Alexandru. Cum lăcașul a devenit în scurt 
timp neîncăpător, epitropia orașului a construit între anii 
1869 – 1898 un nou edificiu, cel existent și în zilele noas 
tre, inaugurat de către Mitropolitul Iosif Gheorghian, pe 
6 decembrie 1898. 

Privită în ansamblu, catedrala impresionează prin 
dimensiunile impunătoare: 42 de metri lungime, 26 de 
metri lățime, înălțimea măsurată de la cea mai mare 
turlă fiind de 45 metri, dar mai ales, prin sobrietatea sa 
arhitecturală. Edificiul are la exterior formă de navă, iar 
la interior se prezintă sub formă de cruce, întâmpinân 
duși vizitatorii cu o frumoasă tindă străjuită de coloane 
lucrate în stil corintian. Deasupra pronaosului, în cele do 
uă turle, se află clopotele și ceasurile. Însă aerul aparte, 
pe care construcția îl are, este conferit de elementele 
decorative specifice: pictura murală și catapeteasma exe 
cutate în stil bizantin de echipa de pictori formată din: 
Constantin Artachino, Constantin Pascali și celebrul Ște 
fan Luchian, în anul 1898. În același an, a fost montată 
pardoseala din marmură mozaicată. Catapetesmei iau 
fost adăugate ulterior icoanele Sfântului Spiridon, 
dona tă de breasla cizmarilor, și a Sfintei Filofteia, dona 
tă de Asociația Tinerelor Fete. Policandrul mare, polican 
drul mic și sfeșnicele împărătești au fost lucrate în bronz 
aurit de casa Weidekamp Kettling A.C. din Viena, prin 
reprezentanța HansHerzog din București. Patrimoniul 
cultural al catedralei este îmbogățit prin colecția de cărți 
rare și vechi 

În anul 1994, cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la 
fondarea orașului, edificiul a devenit necropolă domneas 
că, prin aducerea și așezarea în pronaos, a osemintelor 
și a sarcofagului domnitorului Alexandru Dimitri Ghica. 
Doi ani mai târziu, prin înființarea Episcopiei Alexan
driei și Teleormanului, cu reședința în municipiul Ale
xandria, lăcașul de cult a devenit Catedrala Episcopală 
Sfântul Alexandru..  

Sursa: crestinortodox.ro

http://crestinortodox.ro
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Tronsonul 4 
al Drumului Expres 

Craiova – Pitești, în atenția 
autorităților argeșene!

Populația din județele Argeș, și nu numai, ar pu 
tea beneficia în aproximativ trei ani de condiții opti 
me de circulație, prin realizarea tronsonul 4 aferent 
Drumului Expres CraiovaPitești. Cu o lungime de apro 
ximativ 31 de km, tronsonul 4 va fi construit între li
mita administrativă a județelor Argeș și Olt, străbă
tând localitățile argeșene: Lunca Corbului, Albota, 
Cos tești, Bradu, Suseni și Oarja.  

Astfel, miercuri 21 august, a fost lansat anunțul 
de participare pentru procedura de atribuire a con
tractului având ca obiect proiectarea și execuția Dru
mului Expres CraiovaPitești, tronson 4. 

Contractul are o valoare de peste 900 de mili 
oane de lei, fără TVA, și o durată de implementare 
de 96 de luni. 

Sursa: jurnaluldearges.ro

ARGEȘ Sa semnat 
contractul 

pentru realizarea 
adăpostului pescăresc!

CĂLĂRAȘI

Marți, 20 august, la sediul Ministerului Agricul
turii și Dezvoltării Rurale, a fost semnat contractul 
de finanțare aferent proiectului „Construire adăpost 
pescăresc dunărean”. 

Astfel, administrația județului Călărași va derula 
măsurile necesare construirii și do tării unui adăpost 
pescăresc prin care se dorește creș terea siguranței 
pescarilor. De asemenea, se are în vedere realizarea 
unor alei de acces, a unei platforme carosabile pen
tru automobile, precum și a facilităților privind de
pozitarea și repararea ambarcațiunilor sau a uneltelor 
de pescuit.  

Construcția va fi realizată pe un teren de 2.000 
mp, aflat în intravilanul localității Cuza Vodă, în zona 
punctului comun de trecere a frontierei Chiciu.  

Sursa: adevarul.ro

Parcul Mitropoliei din Târgoviște 
va fi modernizat!

Administrația municipiului Târgoviște a anunțat că 
va lansa licitația privind încheierea contractului de exe 
cuție a lucrărilor aferente proiectului „Reabilitare și 
modernizare Parcul Mitropoliei, municipiul Târgoviște”. 

Proiectul presupune lucrări de restaurare, conso 
lidare și punere în valoare a ruinelor existente. Astfel, zi
durile vechilor chilii vor fi consolidate și marcate pe o cotă 
mai ridicată, beciurile palatului mitropolitan vor fi marcate, 
turnul principal de pătrundere în incintă, precum și zidurile 
vechiului paraclis al Mitropoliei vor fi refăcute. De aseme
nea, va fi realizat un nou pavaj, dife rențiat după specificul 
suprafeței: promenadă, loc de joacă, zone pentru role sau 
skateboard, asigurânduse totodată accesul facil al per
soanelor cu dizabilități, al bi ci cliștilor sau al cărucioarelor 
pentru copii. Totodată, zonele verzi vor fi extinse și înfru 
musețate prin plantarea vegetației înalte (aliniament cu 
platani), medii (plan tație de magnolii) și joase (gazon și ame 
najări florale). În plus, vor fi reconstruite fântânile arteziene 
și se va asigura dotarea cu mobilier urban modern, de bună 
ca litate, conform condițiilor de confort și durabilitate.  

Sursa: targovistenews.ro

DÂMBOVIțA

http://jurnaluldearges.ro
http://adevarul.ro
http://www.targovistenews.ro
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Pescuit 
recreativ 

pe malul Dunării, 
la Giurgiu!

Reprezentanții autorităților locale din Giurgiu și 
Ruse sau reunit în cadrul unui eveniment ce a avut 
ca scop prezentarea proiectului transfrontalier „Pes‐
cuit recreativ de‐a lungul Dunării: itinerarii de pescuit 
danubiene” care a accesat finanțare europeană prin 
Programul Interreg VA RomâniaBulgaria 20142020.  

Aplicația are ca obiectiv valorificarea durabilă a 
patrimoniului natural și a resurselor, prin dezvoltarea 
de produse turistice comune din perspectiva pescui 
tului sportiv și recreativ. Grupul țintă al proiectului 
include pescari amatori români și bulgari, înregistrați 
legal în zona transfrontalieră, dar și turiști. Proiectul 
prevede, de asemenea, atragerea a cel puțin unui FLAG 
(grup de acțiune locală pentru pescuit) din Bulgaria 
și a cel puțin două din România. Totodată, se are în ve 
dere organizarea festivalului „Pescuit recreativ de‐a 
lungul Dunării”, precum și dezvoltarea unei aplicații 
pentru telefonul mobil care va permite înregistrarea 
a minium 100 de utilizatori. Prin intermediul aplica ți 
ei, aceștia vor avea posibilitatea să aleagă locul de pes 
cuit, să schimbe impresii și sugestii sau chiar să selec 
teze locațiile festivalului pescăresc. 

Aria eligibilă cuprinde județe și orașe din Româ 
nia și Bulgaria, precum: Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, 
Giurgiu, Călărași, Constanța, Vidin, Vratsa, Montana, 
Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich, buge 
tul total al proiectului fiind în valoare de 421. 888,16 
euro, iar durata de implementare de 18 luni. 

Sursa: primariagiurgiu.ro

GIURGIU

IALOMIțA

Autoritățile locale din municipiul Slobozia au sem 
nat contactul de lucrări aferent proiectului „Extinde ‐
rea stației de tratare apă a municipiului Slobozia, în ve ‐
derea creșterii gradului de siguranță a tratării apei în 
condițiile variației concentrațiilor de poluanți din apa 
brută, pentru asigurarea respectării tuturor parame ‐
trilor de potabilitate conform reglementărilor în vigoa ‐
re a apei potabile furnizate în rețeaua de distribuție”. 
Astfel, va fi construită o hală tehnologică având o supra 
față totală de 350 de mp în cadrul căreia vor fi mon
tate două baterii de filtre de cărbune activ și o stație 
de osmoză inversă cu două module, destinată redu
cerii conținutului de sodiu din apă. Pentru realizarea 
acestui obiectiv, sunt prevăzute investiții a căror va
loare depășește 6,5 milioane de lei, fără TVA, terme 
nul de execuție a lucrărilor fiind de 11 luni, din mo
mentul începerii acestora.  

Sursa: agendaialomiteana.ro

Investiții la Spitalul 
de ObstetricăGinecologie Ploiești

Spitalul de Obstetrică  Ginecologie Ploiești, uni
tate medicală administrată de Consiliul Județean Praho 
va a primit o serie de dotări prin „Proiectul privind refor ‐
ma sectorului sanitar – îmbunătățirea calității și efi cienței 
sistemului sanitar”, faza a IIa, Componenta 1  Asis ten 
ță medicală maternală și neonatală, finanțat prin acor
dul semnat între Guvernul României și Banca Europea 
nă de Investiții. Astfel, cele șase mese de nașteri moder ne 

achiziționate prin proiect, destinate sălilor individuale 
de nașteri vor îmbunătăți condițiile de spitalizare ale pa 
cientelor și ale nounăscuților.  

Prin investițiile în dotări moderne se urmărește 
creșterea calității serviciilor medicale de care vor be
neficia nu doar pacienții din județul Prahova, ci și cei 
din zonele limitrofe. 

Sursa: Consiliul Județean Prahova

PRAHOVA

http://primariagiurgiu.ro
http://agendaialomiteana.ro
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Asociația Grupul de Acțiune Locală „Câmpia Burnazului” a lansat apelul de selecție de 
proiecte nr. 1/2019 pentru măsurile: M3/3A – Sprijinirea sectorului de procesare a 

produselor din sectoarele agricole din teritoriul GAL „Câmpia Burnazului”, M4/3A – Sprijinirea 
formelor asociative din sectoarele agricole prioritare din teritoriul GAL „Câmpia Burnazului” și 
M7/6B – Investiții în renovarea satelor și echiparea teritoriului. 

Aplicațiile pot fi depuse începând cu data de 20 au 
gust, ora 08:30, până la data de 20 septembrie, ora 16:30. 

În cadrul apelului de proiecte, pentru măsurile 
a nunțate, beneficiarii eligibili sunt, după cum urmează: 

M3/3A: IMMurile  microîntreprinderi, întreprin•
deri mici și mijlocii organizate conform Legii 346/2004 
privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinde
rilor mici și mijlocii cu modificările și completările ul
terioare , precum și cooperative agricole de procesare 
a produselor agricole și grupurile de producători care 
au ca scop comercializarea în comun a produselor agri
cole, definite conform legislației naționale în vigoare;  

M4/3A: grupuri de producători, cooperative;  •
M7/6B: comunele și asociațiile acestora, definite •

conform legislației în vigoare, unități de cult conform 
legislației în vigoare, numai pentru investiții asociate 
cu protejarea patrimoniului cultural. 

Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acor
dată pentru un proiect pe măsura M3/3A – Sprijinirea 
sectorului de procesare a produselor din sectoarele agri 

cole din teritoriul GAL „Câmpia Burnazului” este de 
85.143,43 euro, pentru M4/3A – Sprijinirea formelor 
asociative din sectoarele agricole prioritare din terito
riul GAL „Câmpia Burnazului”  30.000 euro, suma tota 
lă alocată fiind de 60.000 euro, iar pentru M7/6B – Inves 
tiții în renovarea satelor și echiparea teritoriului 100.000 
euro, suma totală alocată fiind de 116.110,82 euro. 

Proiectele vor fi depuse la sediul GAL „Câmpia Bur na ‐
zului”, din comuna Peretu, în intervalul orar 08:30 – 16:30. 

Solicitanții pot obține informații detaliate la sediul 
GAL „Câmpia Burnazului” din Comuna Peretu, la numă 
rul de telefon: 0724503.906 sau la adresa de email: 
galcampiaburnazului@gmail.com. 

Spațiul rural din zona acoperită de GAL „Câmpia 
Burnazului” include comunele teleormănene: Balaci, 
Beuca, Buzescu, Călinești, Drăcșenei, Drăgănești de 
Vede, Drăgănești Vlașca, Măgura, Măldăeni, Mavrodin, 
Nenciulești, Orbeasca, Peretu, Plosca, Rădoiești, Scri oaș 
tea, Siliștea Gumești, Stejaru, Vedea, Zâmbreasca. 

Sursa: ziarulmara.ro

Inițiative de dezvoltare 
a mediului de afaceri și de protejare 

a patrimoniului cultural, prin GAL „Câmpia Burnazului”

TELEORMAN

mailto:galcampiaburnazului@gmail.com
http://ziarulmara.ro
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Agenda Ialomițeană 
23 august 2019

obiectiv.net 
21 august 2019

finantare.ro 
21 august 2019

adevarul.ro 
20 august 2019



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,  
Serviciul Comunicare 
• Daniela TRAIAN  director adjunct, 
• Cristina RADU  șef Serviciu Comunicare, 
• Mihaela FELEA, 
• Mădălina CILIBEANU, 
• Alexandra POPA, 
• Andreea PLOEȘTEANU, 
• Șerban GEORGESCU, 
• Florentin GEORGESCU, 
• Mircea MARINACHE, 
• Ionuț POPA 
Email comunicare@adrmuntenia.ro, 
Website www.adrmuntenia.ro, 
regio.adrmuntenia.ro 
Data publicării 26 august 2019 
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, 
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. 0247/311.201, int. 358; Fax 0247/312.494, 
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


