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Sistem inteligent de management al traﬁcului
în municipiul Călărași, ﬁnanțat prin Regio
În data de 23 decembrie, Liviu Gabriel Mușat, di
rectorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Mun
tenia, și Daniel Ștefan Drăgulin, primarul municipiului
Călărași, au semnat un nou contract de ﬁnanțare privind
dezvoltarea urbană durabilă prin proiectul „Îmbunătățirea
transportului public de călători în municipiul Călărași și
creșterea performanțelor acestuia prin crearea unui sis‐
tem inteligent de management al traﬁcului și monitorizare
video bazat pe instrumente inovative și eﬁciente”.
Pentru a diminua emisiile de carbon și pentru a îmbu
nătăți transportul public de călători, autoritățile locale vor
implementa un sistem inteligent de management al traﬁ
cului, bazat pe instrumente inovative și eﬁciente. Astfel, prin
intervențiile prevăzute în proiect se are în vedere moderni
zarea și extinderea sistemului de semaforizare pentru 22
de intersecții și treceri de pietoni, realizarea unui centru de
comandă și control unic pentru o bună coordonare a
activităților de management al traﬁcului, conﬁgurarea unei
infrastructuri de telecomunicații pentru sistemul inovativ ce
va ﬁ implementat, precum și modernizarea unor stații de
transport public. Toate aceste investiții de care vor beneﬁcia
locuitorii municipiului vor crește siguranța cetățenilor în
traﬁc și în spațiul public, vor consolida încrederea populației în
mijloacele de transport în comun, determinând totodată o creș
tere a numărului de persoane care utilizează transportul public.
Primăria Municipiului Călărași a accesat ﬁnanțare neram
bursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional 2014
2020), în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile”, Prioritatea de investiții 4 e – „Promovarea unor strate‐
gii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile
de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea
mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adap‐
tare relevante pentru atenuare”, Obiectiv speciﬁc 4.1 – „Redu‐
cerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin
investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.
Proiectul va ﬁ implementat în 70 de luni, începând cu

regio.adrmuntenia.ro
facebook.com/adrsudmuntenia

1 mai 2017, și beneﬁciază de un buget a cărui valoare totală
este de 18.307.980,25 lei. Din aceștia, aproape 4,9 milioane
de lei constituie contribuția din Fondul European de Dezvolta
re Regională, din bugetul național sunt alocate peste 740 de
mii de lei, coﬁnanțarea beneﬁciarului depășind 12 milioane de lei..
În prezent, din cele 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile
depuse în cadrul Strategiei Uniunii Europene privind regiunea
Dunării (SUERD) înregistrate la nivelul regiunii Sud Muntenia,
prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 8
miliarde de lei, 74 de cereri de ﬁnanțare, cu o valoare solicitată
de peste 1,4 miliarde de lei, au fost depuse de cele șapte mu
nicipii reședință de județ din regiunea noastră, în cadrul Axei
prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”. Dintre
acestea, 17 aplicații, cu o valoare solicitată de peste 232 de
milioane de lei, au fost depuse de Primăria Municipiului Călărași.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar
pentru Regio și are responsabilități delegate pentru
implementarea acestui program.
Mai multe detalii despre posibilitățile de ﬁnan
țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020
(POR) puteți obține accesând siteul dedicat imple
mentării Programului în regiunea Sud  Muntenia,
regio.adrmuntenia.ro.
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INFO
ADR SUD MUNTENIA

Nicoleta TOPÎRCEANU
• 12 ani de activitate
în cadrul ADR Sud Muntenia!
În data de 10 ianuarie, colega noastră Nicoleta
TOPÎRCEANU, expert Serviciul Dezvoltare urbană, ani
versează 12 ani de activitate în cadrul Agenției pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia!
Pe această cale, te felicităm pentru spiritul de
echipă și pentru profesionalismul manifestat în în
treaga activitate desfășurată până în prezent în
Agenție!
La Mulți Ani cu multe realizări!

Sediul ADR Sud Muntenia

www.adrmuntenia.ro
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Bilanțul Programului Interreg VA România – Bulgaria
la ﬁnal de an – de la plan la realizări
Programul Interreg VA România – Bulgaria este
în al cincilea an de implementare, până acum ﬁind con
tractate 168 de proiecte comune în valoare de 264 mi
lioane de euro, iar dintre acestea 76 sunt deja ﬁnali
zate. În cifre, bilanțul implementării Programului ne
arată următoarele:
• 199 de proiecte selectate din totalul celor 855 de
proiecte depuse, în valoare de aproximativ 322 de mi
lioane euro;
• 168 de proiecte contractate în valoare de aproxi
mativ 264 de milioane euro;
• 91 de proiecte în implementare în valoare de
aproximativ 209 milioane euro;
• 76 de proiecte ﬁnalizate în valoare de aproxima
tiv 55 de milioane euro.
Cifrele de mai sus sunt o dovadă a vitalității Pro
gramului și a capacității sale de a crea o Europă echi
tabilă, mai bună și mai puternică, grație angajamentu
lui celor implicați în gestionarea Programului și, în egală
măsură, celor care implementează proiectele ﬁnanța
www.adrmuntenia.ro

te. Eforturile continue pentru îmbunătățirea vieții și a
muncii transfrontaliere prin depășirea obstacolelor din
calea vieții de zi cu zi a cetățenilor europeni din regiu
ne, sunt repere cheie în acest sens și reprezintă motive
de mândrie, conștienți ﬁind că obiectivele Europei uni
te nu se pot atinge fără regiuni puternice.
În același timp, cifrele menționate întăresc con
vingerea că viitorul coeziunii își găsește rădăcinile în
succesul de care Programul Interreg VA România – Bul
garia se bucură în prezent, cunoscut ﬁind faptul că par
teneriatele create în cadrul Programului contribuie în
mod eﬁcient la găsirea de soluții comune provocărilor
comune, contribuind la crearea de punți transfrontalie
re și transculturale.
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: obiectiv‐online.ro
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OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE

Catalogul surselor de ﬁnanțare nerambursabilă
active pentru luna ianuarie 2020
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Mun
tenia, prin Direcția Dezvoltare și Comunicare, a publicat
Catalogul surselor de ﬁnanțare nerambursabilă pentru
luna ianuarie 2020!
Scopul editării acestei publicații este de a veni în
sprijinul potențialilor beneﬁciari de fonduri nerambur
sabile din regiunea Sud Muntenia care doresc să rea
lizeze diferite investiții. Astfel, în acest document sunt
prezentate oportunitățile de ﬁnanțare din programele
www.adrmuntenia.ro

operaționale și schemele de grant, ce se derulează în
prezent în România, precum și oportunitățile din Pro
gramul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014 – 2020,
INTERREG VA și URBACT III.
Publicația electronică poate ﬁ accesată pe siteul
Agenției, www.adrmuntenia.ro, în secțiunea Bibliotecă
> Documente utile > Catalogul surselor de ﬁnanțare,
link: https://www.adrmuntenia.ro/download_ﬁle/new
sletter/458/csfianuarie2020.pdf.
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OPORTUNITĂțI
DE FINANțARE

Autoritatea pentru Digitalizarea României
va administra fonduri
de peste două miliarde de euro!

D

upă ﬁnalizarea procedurilor de
întemeiere, Autoritatea pentru
Digitalizarea României (ADR) va gestiona
cel puțin 2 miliarde de euro, asigurate
prin Programul Operațional Creștere
Inteligentă și Digitalizare. Astfel, pentru
gestionarea eﬁcientă a acestor fonduri,
se impune elaborarea unei strategii în
baza căreia banii să ﬁe folosiți în
beneﬁciul instituțiilor publice.

Sursă foto: horeca.ro

ADR preia din cadrul Ministerului Comunicațiilor
și Societății Informaționale, desﬁințat, Organismul In
termediar pentru Promovarea Societății Informaționale
(OISI), departament însărcinat cu absorbția fondurilor
europene și cu ﬁnanțarea proiectelor, precum și echipa
de asistență tehnică  Unitatea pentru Implementare
Proiecte POAT – Proiectul Operațional Asistență Teh
nică  UIPOAT, structură cu rol important în scrierea
proiectelor destinate accesării fondurilor europene.
Sursa: businessmagazin.ro

Oportunități de ﬁnanțare
pentru ﬁrmele din Sud Muntenia, în 2020

Î

ntreprinderile mici și mijlocii,
considerate adevărate motoare ale
dezvoltării regionale, beneﬁciază și în
acest an de susținere ﬁnanciară,
disponibilă în diferite variante.
Pentru valoriﬁcarea acestor oportunități, poten
țialii solicitanți pot consulta lista alăturată:
• StartUp Nation 2020 are alocat pentru anul 2020
un buget de 233 de milioane de lei sub forma credite
lor de angajament, de care ar putea beneﬁcia 1.160
de ﬁrme (Ministerul Economiei  ME – organizator).
Programul va ﬁ lansat, cel mai probabil, în primul tri
mestru al anului.
• Programul Comerț 2020 este destinat activităților
de comercializare a serviciilor de piață și are o alocare
în proiectul de buget de 40 de milioane de lei credite
de angajament și de 40 de milioane de lei credite bu
getare (ME  organizator).
• Programul de Internaționalizare 2020 – beneﬁcia
ză de un buget de 10 milioane de lei credite de angajament
www.adrmuntenia.ro

și 10 milioane de lei credite bugetare (ME organizator).
• Programul Microindustrializare 2020 – dispune
de 65 de milioane de lei credite de angajament și de
65 de milioane de lei sub forma creditelor bugetare
(ME – organizator).
• Împrumuturi pentru mici afaceri – program prin
care antreprenorii pot obține credite bancare între
4.000 și 200.000 de lei de la BT Mic, companie din ca
drul Grupului Financiar Banca Transilvania, destinată
creditării micilor afaceri.
• Fonduri de investiții românești Antreprenorii ro
mâni pot apela la fonduri de investiții pentru ﬁnanțări
de capital de risc. În ultimii 2 ani, cel puțin 3 fonduri
de investiții românești susținute de Uniunea Euro
peană au apărut pe piață oferind ﬁnanțări de la 25 de
mii de euro la 5 milioane de euro: GapMinder, Early
Game Venture, Morphosis Capital. Un alt fond româ
nesc de investiții pentru startupuri este Roca X, con
stituit de un grup de oameni de afaceri cu experiență.
Sursa: startupcafe.ro
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TURISM
ÎN SUD MUNTENIA
Sursă foto: travelman.guru

Spre un colț de rai argeșean,
în comuna Dâmbovicioara...

Î

n județul Argeș, pe culoarul Rucăr
Bran, la 30 de kilometri de municipiul
Câmpulung Muscel, se aﬂă comuna
Dâmbovicioara, o destinație de o
frumusețe cuceritoare pe tot parcursul
anului, a cărei cotă de popularitate în
rândul turiștilor este în creștere.
Dacă vă simțiți atras de ținuturile neîmblânzite
de civilizație, comuna Dâmbovicioara din județul Argeș
este, cu siguranță, o destinație perfectă pentru timpul
liber sau pentru vacanță. Alcătuită din trei sate, Podu
Dâmboviței, Dâmbovicioara și Ciocanu, localitatea
cucerește prin priveliștea de o frumusețe aparte a
munților Bucegi și Piatra Craiului, deschizânduse astfel
cu generozitate tuturor celor care iubesc tradițiile lo
cului și muntele, indiferent de anotimp. Astfel, satul
Podu Dâmboviței este principala cale de acces către o
serie de trasee turistice care duc spre munții Iezăr
Păpușa, Piatra Craiului, Bucegi și Leaota, în timp ce
Dâmbovicioara are statutul de centru administrativ al
comunei. Mai sus, aproape de granița cu județul Bra
șov, se aﬂă satul pastoral Ciocanu, una dintre așezările
situate la cele mai înalte altitudini din România, res
pectiv 1.200 de metri.
Grație amplasării în centrul rezervației Piatra Cra
iului și resurselor naturale de care dispune, comuna

Sursă foto: new.totceiubesc.ro

www.adrmuntenia.ro

Dâmbovicioara beneﬁciază de 16 trasee turistice omo
logate și numeroase oportunități de cazare. Peisajele
de o frumusețe sălbatică, nealterate de contactul cu
civilizația, alături de numeroasele obiective turistice
reprezintă ingredientele unei vacanțe de neuitat. Din
tre comorile turistice ale ținutului, menționăm Podul
lui Brâncoveanu, veritabil monument de arhitectură,
Peștera Dâmbovicioara, veche de aproape 15.000 de
ani, amenajată și ușor accesibilă, Cheile Brusturetului,
ruinele Cetății Oratea, fortiﬁcație medievală care avea
rol de apărare a granițelor țării Românești, și, nu în ul
timul rând, Mausoleul Eroilor de la Mateiaș.
Sursa: jurnaluldeargeș.ro
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În municipiul
Pitești
a fost inaugurat
Centrul Multifuncțional
Comunitar!

Liceeni
călărășeni
la „Școala de vacanță
a Academiei Române”!

ARGEȘ

CĂLĂRAȘI

Olimpicii călărășeni înzestrați cu talent pentru
știință au participat în perioada 812 ianuarie, la pro
gramul educațional „Școala de vacanță a Academiei
Române”, program derulat de Academia Română, în
colaborare cu Institutul de Cercetare – Dezvoltare pen
tru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” și Centrul
de Cercetare ELINP. În cadrul proiectului, elevii Liceului
Teoretic „Mihai Eminescu” și ai Colegiului Național
„Barbu Știrbei” au participat la cursuri susținute de aca
demicieni și de oameni de știință și au vizitat labora
toarele aparținând institutelor de cercetare ale Acade
miei Române și de pe platforma Măgurele.
„Școala de vacanță a Academiei Române” este un
program ce face parte dintrun proiect educațional mai
amplu ce are în vedere crearea și dezvoltarea unei re
lații profesionale de durată între elevii performanți din
toată țara și Academia Română.
Sursa: observatorcl.info

În această lună, va ﬁ dat în folosință Centrul
Multifuncțional Comunitar realizat prin implemen
tarea proiectului „Integrat! Nu asistat! Dezvoltarea
socială și economică a persoanelor defavorizate din
sud‐vestul municipiului Pitești”.
În cadrul acestei instituții, membrii comunității
vor beneﬁcia de servicii sociomedicale, de consiliere
psihologică, precum și de servicii mobile de îngrijire la
domiciliu, servicii prin intermediul cărora pot ﬁ depășite
situațiile diﬁcile și prevenite fenomenele de marginali
zare și excluziune socială. În acest sens, o echipă de
profesioniști reunind: un medic generalist, un asistent
medical, îngrijitori de bătrâni la domiciliu, un maseur,
kinetoterapeuți, asistenți sociali și psihologi va furniza
servicii de calitate persoanelor ce formează grupul țintă.
Sursa: sursata.ro

Șoseaua
de centură
a municipiului
Târgoviște – o realitate
în devenire!

Municipiul
Giurgiu – demers
pentru modernizarea
transportului public!

DÂMBOVIțA

GIURGIU

Infrastructura de transport public pe coridorul central
de mobilitate urbană din municipiul Giurgiu va ﬁ moderniza
tă, în cadrul unui proiect ﬁnanțat prin fonduri europene. Ast
fel, prin investițiile preconizate, administrația locală va intro
duceîntransportulcomundecălătorișaseautobuzenepoluante,
măsură însoțită de implementarea sistemelor de etiketing
și de management inteligent al traﬁcului, precum și de mo
dernizarea staților de transport. De asemenea, se are în ve
dere realizarea a peste patru kilometri de piste de biciclete,
modernizarea unui spațiu pietonal de 24 de kilometri pă
trați, precum și amenajarea spațiilor verzi pe o suprafață de
aproape șapte kilometri. Proiectul, a cărui valoare totală depă
șește 10 milioane de euro, este ﬁnanțat prin POR 20142020,
în cadrul Axei prioritare 4 – „Dezvoltare urbană durabilă”.
Sursa: administratie.ro

Pentru modernizarea șoselei de centură a mu
nicipiului Târgoviște se fac pași importanți. Potrivit
administrației locale, până la sfârșitul anului, târgoviș
tenii vor beneﬁcia de un drum de centură modern.
Astfel, se estimează ca turnarea covorului as
faltic să se realizeze până în vara acestui an, urmând
ca pasajele rutiere să ﬁe terminate până în luna de
cembrie.
În prezent, se realizează lucrări compatibile cu
temperaturile scăzute, acestea constând în inter
venții de frezare a stratului asfaltic deteriorat pe anu
mite tronsoane.
Sursa: gazetadambovitei.ro
www.adrmuntenia.ro

INFO
JUDEțE
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IALOMIțA

INFO
JUDEțE

Centru multifuncțional în comuna Stelnica!
Sursă foto: realitateadeneamt.net

Locuitorii din zona marginalizată a satului Maltezi
(comuna Stelnica) vor beneﬁcia de acces îmbunătățit
la serviciile sociale, educaționale, culturale și de re
creere, grație unei inițiative a administrației locale.
Este vorba despre proiectul „Demolare construcție
existentă și construire centru de zi multifuncțional pen‐
tru persoanele marginalizate în comuna Stelnica”,
ﬁnanțat din Granturile SSE, în cadrul Programului Dez
voltare Locală.
Astfel, pentru a îmbunătății accesul populației de
favorizate la serviciile sociale, autoritățile locale au ob
ținut o ﬁnanțare de peste 11.400 de euro. Proiectul are
o perioadă de implementare de nouă luni.
Sursa: ziarulialomita.ro

Sursă foto: locdejoaca.ro

Sursă foto: autismro.ﬁles.wordpress.com

Spațiu
recreativ amenajat
întro centrală termică
dezafectată!

TELEORMAN

Inițiativă
pentru copiii cu autism,
la Băicoi!

PRAHOVA

La Băicoi, autoritățile locale intenționează să con
struiască un centru de recuperare pentru copiii cu
autism. Capacitatea de 100 de locuri, atelierele prac
tice (de tâmplărie, de echitație, etc), salina sau cam
pusul ce va putea găzdui 50 de persoane care nu au
niciun alt sprijin, sunt doar câteva dintre elementele
care pun în evidență complexitatea proiectului.
Inițiativa de a se crea acest centru de recupe
rare, considerat în această variantă cel mai mare din
țară, este susținută de existența a unui număr de 45
de copii care suferă de autism.
Sursa: observatorulph.ro
www.adrmuntenia.ro

Anul 2020 a sosit cu surprize pentru copiii din mu
nicipiul Alexandria! Autoritățile locale au inițiat lu
crările de amenajare a unui loc de joacă în incinta
fostei central termice din zona Prefecturii. Astfel, spa
țiul destinat activităților recreative va ﬁ organizat pen
tru copii de toate vârstele, ﬁind înzestrat cu perete de
escală, scenă pentru piesele de teatru și alte eveni
mente educative, zonă de socializare pentru părinți,
oferind totodată posibilitatea organizării unor serbări
sau ateliere educative.
Sursa: ziarulteleormanul.ro
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Observator de Călărași
20 decembrie 2019

administratie.ro
29 decembrie 2019

adevarul.ro
30 decembrie 2019

adevarul.ro
4 ianuarie 2020

www.adrmuntenia.ro
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Date de contact

Agenția 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,
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

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.

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

EDITOR

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

Agenția pentru Dezvoltare Regională
Sud Muntenia,

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

Direcția Dezvoltare și Comunicare,
Serviciul Comunicare
• Daniela TRAIAN director adjunct,
• Cristina RADU șef Serviciu Comunicare,
• Mihaela FELEA,
• Mădălina CILIBEANU,
• Șerban GEORGESCU,
• Mircea MARINACHE,
• Ionuț POPA
Email comunicare@adrmuntenia.ro,
Website www.adrmuntenia.ro,
regio.adrmuntenia.ro
Data publicării 13 ianuarie 2020
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.

