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» Vineri, 16 noiembrie,
Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia a
primit vizita delegației
formate din academician
Dan Bălteanu, directorul
Institutului de Geografie din
cadrul Academiei Române,
Jerzy Banski, director al
Departamentului de
geografie rurală și dezvoltare
locală al Institutului de
Geografie și Organizare
Spațială din cadrul Academiei
de Științe din Polonia, Monica Ștefania
Dumitrașcu, director adjunct al Institutului
de Geografie, Diana Dogaru, cercetător
științific în cadrul Institutului de Geografie,
precum și reprezentanți ai Consiliului
Județean Călărași.
Cu această ocazie, academicianul Dan Bălteanu și-a exprimat aprecierea privind activitatea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
Transmițând salutul său, Dan Bălteanu a subliniat că
„Academia Română se ocupă în mod deosebit de
problemele privind dezvoltarea regională, existând în acest sens o serie de întâlniri organizate
cu reprezentanți ai Guvernului și ai Președinției,
vizând perspectivele acestei dezvoltări, prezența
noastră în Europa fiind caracterizată de existența
unor regiuni foarte bine conturate și cu funcții și
posibilități foarte puternice”.
Evenimentului a avut ca tematică dezvoltarea
rurală din regiunea Sud Muntenia din punctul de vedere al condițiilor de mediu precum și al modului în
care oportunitățile de afaceri din această zonă contribuie la dezvoltarea economică a regiunii. Un alt
subiect dezbătut a vizat impactul pe care schimbările climatice îl au asupra agriculturii, participanții
www.adrmuntenia.ro

stabilind premisele unor viitoare proiecte pilot implicând Institutul de Geografie, Agenția, precum și
Consiliul Județean Călărași, proiecte ce au în vedere riscurile naturale, cu atât mai mult cu cât între
ADR Sud Muntenia și Institutul de Geografie există
o colaborare de 15 ani concretizată prin contribuția Institutului de Geografie în realizarea unor strategii de dezvoltare.
În a doua parte a evenimentului au fost vizitate două ferme din județul Călărași, unde oaspeții au
avut ocazia să discute cu membrii „Consorțiului de
extensie și dezvoltare rurală”, Vâlcele. Cu această
ocazie au fost evidențiate beneficiile obținute cu
sprijinul fondurilor europene, iar oaspeții au manifestat un interes deosebit privind agricultura și statutul fermelor mici și mijlocii din județul Călărași.
http://regio.adrmuntenia.ro

EVENIMENTE

ADR Sud Muntenia – gazda
delegaţiei Institutului de Geografie
din cadrul Academiei Române
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Ne mărim echipa!
» Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud Muntenia organizează în
data de 5 decembrie 2018 concurs pentru
ocuparea unui post de conducător auto în
cadrul serviciului administrativ, la sediul
central din municipiul călărași. Contractul
individual de muncă va fi pe durată
determinată de 12 luni din momentul
angajării.
Cerinţe obligatorii pentru ocuparea postului:
• candidatul să fie absolvent de studii medii;
• posesor de permis de conducere valabil pentru șofer profesionist- categoria b obligatorie;
• minimum 5 ani de experiență în activitatea
de transport persoane;
• capacitatea de a lucra în echipă;
• capacitatea de asumare a responsabilităților
Cerinţe suplimentare:
• disponibilitate pentru deplasări frecvente în regiune;
www.adrmuntenia.ro

• cunoștințe specifice întreținerii autovehiculelor.
Dosarele de înscriere se vor depune la sediul central al ADR Sud-Muntenia din municipiul călărași,
până la data de 04.12.2018 , ora 12.00.
Concursul se va desfășura în data de 05.12.2018
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 Sud-Muntenia, str. Gen. Constantin Pantazi,
nr. 7A, Călărași, tel. 0242/331 769 și/sau la următoarele persoane de contact: Crivăţ Aurelian Dănuţ șef Serviciu Administrativ, e-mail: administrativ@adrmuntenia.ro și Mâţu Ioana - șef Birou Resurse umane
e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro.
Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum
și documentele necesare înscrierii la concurs pot fi
consultate și pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa
www.adrmuntenia.ro (secțiunea https://www.adrmuntenia.ro/docs/108/bibliografii-concursuri-an gajare).
http://regio.adrmuntenia.ro
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INFO POR 2014 - 2020

Situaţia proiectelor depuse în cadrul POR 2014 - 2020 la nivelul
regiunii Sud Muntenia și gradul de acoperire a alocării financiare disponibile,
la data de 20 noiembrie 2018
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Nouă oportunitate pentru dezvoltarea
antreprenoriatului în rândul femeilor
voltării structurilor economice private înființate de
către femei, promovarea unui sistem de informare
și instruire, care să faciliteze mobilitatea femeilor
pe piața forței de munca și dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora, în scopul implicării lor în structuri economice private, în contextul
problemelor legate de menținerea echilibrului dintre obligațiile familiale și cele profesionale și al prejudecăților existente la nivel local.
Bugetul total estimativ alocat schemei de minimis pentru perioada de implementare a acesteia
este de 3.000.000 de lei.
Sursa: finantare.ro

EuropeAid - propuneri de proiecte
ale autorităţilor locale
Direcția generală pentru cooperare internațională și dezvoltare din cadrul Comisiei Europene a
lansat apelul de propuneri de proiecte „Autorități
locale: parteneriate pentru orașe sustenabile”.
Solicitanții eligibili ai apelului – administrații locale, asociații ale autorităților locale, rețele urbane
constituite în conformitate cu legislația în vigoare –
pot depune prezentarea succintă a proiectului până la data de 6 decembrie, aplicația completă urmând
a fi depusă în februarie 2019, dacă evaluarea inițială este pozitivă. Apelul de proiecte are un buget de
peste 53 de milioane de euro.
Obiectivul global al prezentei cereri de propuneri
este de a promova dezvoltarea urbană prin parteneriate construite între autoritățile locale ale statelor
membre UE și ale țărilor partenere, în conformitate cu Agenda 2030 privind dezvoltarea sustenabilă.
Parteneriatele vor sprijini autoritățile locale din țările partenere pentru a aborda dezvoltarea urbană
durabilă prin consolidarea capacitaților și prin furnizarea de servicii.
În centrul acestei abordări se află și schimburile colegiale ale autorităților locale (peer-to-peer).
Acțiunile ar putea sprijini construirea de noi parteneriate sau ar putea contribui la extinderea parteneriatelor de durata și a relațiilor de cooperare.
Sursa: finantare.ro
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro

OPORTUNITĂȚI

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat lansează apelul de proiecte în cadrul „Programului național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din
sectorul întreprinderilor mici si mijlocii”.
Astfel, începând cu data de 14 noiembrie, ora
10:00, pe site-ul www.aippimm.ro, aplicația de înscriere va putea fi accesată.
Obiectivul principal al schemei de minimis prevăzute în cadrul programului național multianual
pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii,
îl constituie stimularea și sprijinirea demarării și dez-
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Mausoleul Eroilor din comuna Valea Mare – Pravăţ
» Anul Centenarului Marii Uniri
ne oferă ocazia de a evidenția locurile
pline de încărcătură istorică din regiunea
noastră, privind evenimentul politic major
al anului 1918: desăvârșirea statului
național român, realizată prin unirea
provinciilor românești cu România.
Un astfel de loc este Mausoleul Eroilor din comuna Valea Mare – Pravăț, cunoscut drept Mausoleul
de la Mateiaș, un monument dedicat eroilor din Războiul de Întregire Națională (1916 – 1918), înscris la
poziția nr. 1010, cu codul AG-IV-m-A-14017, în „Lista monumentelor istorice”, actualizată prin ordin
de ministru.
Impunătorul edificiu este realizat în principal
din calcar de Albești și este compus din doua corpuri: primul, orizontal ce adăpostește osuarul, pe
pereții căruia sunt montate plăci de marmură cu
numele unor militari căzuți la datorie, iar al doilea,
vertical, are forma unui turn cu foișor, spre care duce o scară în spirală. Aici sunt depuse, în 31 de cripte, osemintele a peste 2.300 de militari români. Mauwww.adrmuntenia.ro

soleul a fost ridicat între anii 1928-1935, după planurile arhitecților Dumitru Ionescu-Berechet și State Baloșin, de către constructorul De Nicolo. După
o serie de lucrări de consolidare, efectuate în anul
1978, Mausoleul eroilor a fost extins prin construirea unei terase de paradă, a unor impozante scări de
acces, camere muzeale, un basorelief realizat de
sculptorul Adrian Radu din Câmpulung. S-a construit
și cupa din piatră de Albești în care arde o flacără veșnică în amintirea eroilor căzuți la Mateiaș.
După terminare, edificiul a devenit o capelă pentru cinstirea sufletelor și rememorarea faptelor de vitejie ale ostașilor căzuți în Primul Război Mondial.
Sursele istorice arată că în zona Mateiașului,
Grupul Nămăiești - condus de Generalul Traian Găiseanu - având în componență diviziile 22 și 12 Infanterie, a reușit să reziste unui inamic net superior
echipat și mult mai bine pregătit, în perioada septembrie - noiembrie 1916. Prin luptele duse aici, a
fost oprită înaintarea Puterilor centrale spre Câmpia Română, dar, datorita străpungerii frontului pe
Jiu, soldații celor două divizii au primit ordin să se
retragă - neînvinși - spre Târgoviște.
Sursa: Wikipedia
http://regio.adrmuntenia.ro
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Argeș

Peste 13 milioane de lei pentru reabilitarea
Spitalului Municipal Curtea de Argeș
INFO JUDEȚE

» Autoritățile locale din municipiul
Curtea de Argeș au făcut demersurile
necesare pentru a accesa fonduri europene
cu scopul de a reabilita din punct de vedere
termic Spitalul Municipal Curtea de Argeș,
investiția fiind estimată la 13,2 milioane de lei.
Suma vizată acoperă elaborarea proiectului tehnic,
asistența tehnică, precum și lucrările aferente proiectului.
Investițiile în infrastructura de sănătate au devenit o prioritate pentru autoritățile locale argeșene, această inițiativă nefiind singulară. Astfel, Consiliul Județean Argeș a obținut deja finanțare europeană pentru reabilitarea termică a Spitalului de Recuperare Brădet, iar pentru Secția de pediatrie, precum și pentru Spitalul de Urgență din Pitești are proiecte de extindere, modernizare și dotări aflate în
stadiu avansat.
Sursa: ziarulargesul.ro

Infrastructura școlară călărășeană –
proiecte de aproximativ trei milioane de euro

Călărași

» Creșterea eficienței energetice și
gestionarea eficientă a energiei în
clădirile publice sunt țintele Primăriei
Municipiului Călărași prin cele trei
proiecte de aproape trei milioane de euro
depuse în cadrul Programului Operațional
Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3,
prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea
eficienței energetice, a gestionării
inteligente a energiei și a utilizării energiei
din surse regenerabile în infrastructurile
publice, inclusiv în clădirile publice, și în
sectorul locuințelor”.
Astfel, cele trei unități școlare aflate în vizorul
autorităților locale sunt: Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” și
Grădinița cu Program Prelungit „Țara Copilăriei”.
www.adrmuntenia.ro

Prin cele trei proiecte vor fi realizate lucrări de reabilitare termică de anvelopă a clădirilor, lucrări de
reabilitare termică a sistemului de încălzire, a sistemului de furnizare a apei calde de consum, vor fi
instalate/reabilitate/modernizate sistemele de climatizare și de ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior, vor fi realizate lucrări
de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri.
Finanțările proiectelor se fac, după cum urmează: proiectul „Reabilitarea termică a Liceului Teoretic Mihai Eminescu Călărași”, aproximativ 982.000
euro, proiectul „Reabilitarea termică a Grădiniței
cu Program Prelungit Țara Copilăriei Călărași”, circa 786.000 de euro, iar proiectul „Reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale T. Vladimirescu Călărași”,
aproximativ 955.000 euro. Contribuția UAT Călărași
pentru fiecare din cele 3 proiecte este de 2% din
valoare.
Sursa: obiectiv–online.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Dâmboviţa

Iniţiative pentru îmbunătăţirea
spaţiului urban la Târgoviște
INFO JUDEȚE

Autoritățile locale târgoviștene și-au propus să
obțină finanțare pentru amenajarea unui parc modern, după standarde europene, pe o suprafață de peste 16.000 mp. Astfel, pentru realizarea acestui proiect complex (ce include spațiul verde amenajat,
piațetă, fântână arteziană, zonă fitness, bibliotecă în
aer liber, alei pietonale și piste pentru biciclete) sursa
de finanțare identificată este Programul Operațional
Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de
investiții 4.2 – „Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării”.
În zona fostei Unități Militare din zona gării, ca urmare a
unui amplu proiect de dezvoltare urbană inițiat la nivel
local și județean, vor fi construite un mall, un stadion, blocuri de tip ANL, precum și o zonă de parcare. De asemenea, se vor efectua lucrări de infrastructură rutieră,
precum și lucrări vizând rețeaua de apă și canalizare.
Sursa: voceadambovitei.ro

Giurgiu

Eficientizarea iluminatului public
prin fonduri europene

Primăria Municipiului Giurgiu a depus spre finanțare prin fonduri europene proiectul pentru iluminat eficient în sistem electronic și cu lămpi, în valoare de aproximativ trei milioane de euro. Astfel,
prin acest proiect vor fi schimbate toate lămpile stradale și tot sistemul de iluminat. Se preconizează,
de asemenea, că în următorii doi ani tot iluminatul
din oraș va fi în sistem electronic, cu becuri led.
„Municipalitatea a depus un proiect de 2,7 milioane de euro pentru iluminat eficient în tot orașul. Se vor schimba, prin acest proiect, peste 6.000
de corpuri de iluminat, se vor schimba toate corpurile de iluminat care nu funcționează. Acum e
o problemă pentru că, în general, instalațiile sunt
vechi, lămpile nu au o durată de viață așa cum ar
fi normal și se mai ard. Nici cei de la Giurgiu Servicii Publice nu fac față cu înlocuirea ...” a declarat edilul municipiului Giurgiu.
Sursa: administraţie.ro
www.adrmuntenia.ro

http://regio.adrmuntenia.ro
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INFO JUDEȚE

Ialomiţa

Finanţare prin ADI
pentru primăriile ialomiţene

» Primăriile din județul Ialomița
vor fi susținute financiar de Consiliul
Județean Ialomița prin Programul
Județean de Dezvoltare Locală ce are
ca obiectiv principal susținerea proiectelor
inițiate de autoritățile locale în vederea
dezvoltării infrastructurii. Pentru a se
obține fondurile puse la dispoziție de Consiliul
Județean Ialomița a fost creată Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița,
primele șase proiecte fiind deja semnate.
Astfel, accesarea acestor fonduri poate duce
la modernizarea străzilor, îmbunătățirea serviciului de salubritate, precum și la reabilitarea sediilor
www.adrmuntenia.ro

primăriilor. În cazul acestor proiecte, cofinanțarea
este de minimum 10% , suma maximă acordată fiind de 200.000 de lei în cazul primăriilor din mediul
rural și 300.000 de lei pentru cele din mediul urban.
Prin acest program, Consiliul Județean Ialomița pune la dispoziția unităților administrativ-teritoriale din județ 5 milioane de lei. Dincolo de acordarea finanțărilor necesare dezvoltării localităților
pe care le conduc, programul este un bun exercițiu
pentru accesarea fondurilor europene.
Edilii mai pot depune cereri de finanțare prin
Programul Județean de Dezvoltare Locală până la
sfârșitul lunii decembrie. Suma rămasă disponibilă
pentru anul 2018 este de aproximativ 4 milioane
de lei.
Sursa: tvialomita.ro
http://regio.adrmuntenia.ro
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Parc industrial la Breaza

Prahova

INFO JUDEȚE

Autoritățile locale din orașul Breaza au adoptat o serie de măsuri privind înființarea unui parc
industrial în vederea dezvoltării economice a localității, prin atragerea de investitori, creându-se totodată și noi locuri de muncă.
Astfel, la începutul lunii noiembrie cererea
pentru acordarea titlului de Parc Industrial Breaza
a fost înregistrată la Ministerul Dezvoltării Regionale, de către inițiatorii proiectului, procedura de
acordare a titlului de parc industrial pentru locația
din Breaza concretizându-se în aproximativ o lună.
Până în prezent, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a acordat 14 titluri
de parc industrial în județul Prahova: Parcul Industrial Prahova, Parcul Industrial Brazi, Parcul Industrial Mizil, Parcul Industrial Allianso Business Park,
Parcul Industrial WDP, Parcul Industrial Ciorani,
Parcul Industrial Primus 1 și Primus 2, Parcul Industrial Allianso Development Park, Parcul Industrial
Plopeni, Parcul Industrial Urlați, Parcul Industrial
Ploiești, Parcul Industrial Bărcănești și Parcul Industrial Dibo.
Sursa: ziarulprahova.ro

Teleorman

Fonduri pentru încurajarea
învăţării pe tot parcursul vieţii
prin GAL „Dunărea de Sud”

» Asociația Grupul de Acțiune Locală
„Dunărea de Sud” (comuna Fântânele,
Teleorman) a lansat a treia sesiune de
depunere a cererilor de finanțare, privind
măsura M4/2B – „Încurajarea învățării pe
tot parcursul vieții și a formării
profesionale în sectorul agricol din GAL
Dunărea de Sud” din cadrul Strategiei de
Dezvoltare Locală 2014 – 2020.
Beneficiarii eligibili - entități publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecție, precum și alte instituții
publice sau private cu rol relevant în formarea prowww.adrmuntenia.ro

fesională – își pot depune aplicațiile în perioada 14
– 23 noiembrie.
Sprijinul public nerambursabil este de maximum 5.000 euro pentru fiecare proiect, indiferent
de tipul investiției, iar intensitatea sprijinului va
fi de 100 % din cheltuielile eligibile. Proiectele se
depun la sediul GAL Dunărea de Sud, în comuna
Fântânele, județul Teleorman, de luni până vineri,
între orele 08:00 – 16:00. Mai multe detalii privind
accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în
Ghidul solicitantului elaborat de GAL Dunărea de
Sud pentru măsura M4/2B – „Încurajarea învățării
pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în
sectorul agricol din GAL Dunărea de Sud”, postată
pe pagina de internet www.galdunareadesud.ro.
Sursa: ziarulmara.ro
http://regio.adrmuntenia.ro

DATE DE CONTACT
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
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
E-mail / office@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean 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
E-mail / arges@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean 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,
E-mail / dambovita@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean GIURGIU
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Giurgiu, B-dul Mihai Viteazul, nr. 4,
mun. Giurgiu, jud. Giurgiu
Tel./fax / 0246/215.271
E-mail / giurgiu@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean 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
E-mail / ialomita@adrmuntenia.ro
Biroul Judeţean PRAHOVA
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Prahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. VI, cam.
626/627, mun. Ploiești, cod 100066, jud. Prahova
Tel./fax / 0244/595.594
E-mail / prahova@adrmuntenia.ro
Newsletter-ul „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.

Biroul Judeţean TELEORMAN
Adresă / ADR Sud Muntenia, Biroul Județean
Teleorman, sediul Consiliului Județean
Teleorman: Str. Dunării, nr. 178, parter,
mun. Alexandria, jud. Teleorman
Tel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494
E-mail / teleorman@adrmuntenia.ro
Organismul Intermediar POS CCE
Adresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud.
Călărași, cod 910001
Tel. / fax 0342-100.160
E-mail / oi.poscce@adrmuntenia.ro
Editor / Direcţia 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, Ionuţ POPA
E-mail / comunicare@adrmuntenia.ro,
Website / www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării / 20 noiembrie 2018
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 caractere 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 newsletter-ului.
Materialele de informare vor fi transmise la adresa
de e-mail comunicare@adrmuntenia.ro.
Newsletter-ul va fi publicat pe site-ul 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 mass-media
de la nivelul regiunii Sud Muntenia și site-urilor
dedicate (portalurilor de știri economice), precum
și publicului larg.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi
Serviciul Comunicare, tel.: 0242/331.769,
fax: 0242/313.167.

