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DESPRE NOI LA UN AN

A

trecut un an de când ați început să veniți alături de
noi în Platformă. Când am decis să fondăm o
asociație - împreună cu foștii colegi din Guvernul pe
care l-am condus în 2016 - nu am știut dacă mai e cineva
dispus să vină alături de noi. Am crezut că vor fi puțini dispuși să își dedice timpul, credibilitatea
și resursele pentru a construi o alternativă la elitele noastre politice.
Am greșit. Suntem câteva zeci de mii. Oameni buni, oameni impecabili profesional, oameni
care ne-au făcut să ne simțim mândri și în același timp copleșiți de încrederea pe care ne-ați
acordat-o.
Am format la început 15 comunități tematice cu o parte dintre cei care v-ați exprimat interesul
pentru activitățile noastre civice. Aceste comunități tematice au fost primul “plămân” al
Platformei. Proiectele lor vrem să fie baza unui program realist pe care Mișcarea România
Împreună să-l prezinte drept proiect politic la alegerile care urmează.
Am sperat că, dincolo de grupurile de lucru unite prin profesie și competențe similare, există
în România oameni care se pot aduna împreună pentru a forma comunități civice locale
puternice. Așa a apărut cel de-al doilea “plămân” al Platformei, comunitățile locale RO100.
Avem mai mult de 50 în toată România și în Diaspora. Am avut ocazia să mă întâlnesc cu o
parte dintre cei care au hotărât să schimbe țara începând cu strada, cartierul și orașul în care
locuiesc fără să aștepte ”să facă alții” sau să rezolve problemele locale cei de la “centru”. Sunt
oamenii care vor schimba România.
La înființarea Platformei România 100, am spus că aceasta este o organizație civică dar cu
obiective politice. Mulți ați cerut, încă din acea fază de început, înființarea unui partid. Azi, după
ce am depus și actele pentru înființarea Mișcării România Împreună, cred că fără munca,
entuziasmul și competențele care au ajutat Platforma România 100 să crească nu am fi
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început un nou partid politic. Avem destule partide fără fond și fără profesioniști dedicați, nu
ar fi avut vreun rost să mai facem și noi încă unul. Platforma România 100 trebuie să rămână
un catalizator de competențe, un agregator de idei și proiecte așa cum a fost gândită încă
de la înființare.
Ne bazăm în continuare pe sprijinul vostru. Suntem departe de a fi răspuns îndeajuns de bine
așteptărilor pe care le aveți. Echipa de management cu oameni care își dedică timpul în mod
profesionist activităților Platformei trebuie să fie întărită și are nevoie de o minimă predictibilitate
pentru lunile care vin. Pentru următoarele 5 luni sprijinul material pentru a angaja oameni
capabili să răspundă acestor așteptări îndreptățite este esențial. Avem nevoie de o echipă de
comunicare profesionistă.
Suntem aproape 50.000, dintre care 3.100 de donatori unici sau recurenți (adică 6,5%), iar
situația financiară ne permite să angajăm șase persoane. Trebuie să facem mai mult. Avem
nevoie să gestionăm mult mai bine așteptările pe care le avem cu toții și asta putem să o
facem organizându-ne mai bine. Ajutorul financiar este de departe vital. Ne va fi foarte greu
să funcționăm eficient fără a aduce în echipă mai mulți oameni, ceea ce înseamnă că ar trebui
să dublăm donațiile pe care le avem și să creștem dramatic numărul donațiilor recurente
pentru a avea o minimă predictibilitate. Donând ne puteți ajuta!
Vă mulțumim tuturor celor care ne sprijiniți. Vă mulțumim pentru răbdarea dumneavoastră și
pentru faptul că, în ciuda răspunsurilor noastre care adesea nu au fost la standardele pe care
ni le-am fi dorit, sunteți alături de noi. Schimbăm România împreună.
Vreau să închei mărturisind că nu am fost nicicând înconjurat de mai mulți oameni pe care îi
admir și mai fericit să fiu parte a unei comunități. Vă mulțumesc tuturor pentru asta!
Cu speranță,
Dacian Cioloș,
președinte fondator Platforma România 100

Donați aici. https://doneaza.ro100.ro

4

MISIUNE ȘI VALORI RO100
Platforma România 100 este o comunitate de oameni onești care se implică în societate, este o mișcare
cetățenească, activă, care are ca obiective transformarea mediului civic și politic românesc și atingerea
adevăratului potențial de dezvoltare a României. Platforma își are rădăcinile în valorile și principiile
Manifestului România 100.
Aceste valori și principii unesc membrii Platformei România 100 și sunt baza pe care, împreună, putem
clădi o Românie puternică, prosperă, europeană.
Platforma România 100 este o mişcare conectată la societate, pornită de la dorinţa fiecăruia dintre noi de
a ne asuma un grad mai mare de conştiinţă şi activare civică. Avem peste 50 de comunități locale active
și altele în curs de constituire. Acestea se implică la nivel local, organizează proiecte, dezbateri, campanii,
documente și poziții publice.
Platforma România 100 promovează idei şi strategii de dezvoltare în domenii cheie pentru creşterea
României. Comunitățile tematice România 100 propun proiecte concrete și politici publice de dezvoltare
a societății.
Platforma România 100 propune societății un alt mod de a face politică, responsabil, onest, profesionist,
cu oameni implicați în construirea viitorului politic al ţării.
Platforma România 100 luptă pentru un mediu politic transparent şi integru, sancţionează derapajele
populiste şi demagogice şi promovează o Românie dinamică, prosperă, europeană.
Schimbarea României poate veni printr-o implicare cetățenească activă și masivă.

Principiile Platformei România 100
#1 Susținem o Românie fără corupție
Nicio forță politică din România nu trebuie să pună opreliști luptei împotriva corupției, să slăbească justiția
și statul de drept. Corupția înseamnă sărăcie, corupția ne condamnă la subdezvoltare. De aceea, lupta
împotriva corupției trebuie asumată de fiecare dintre noi, la nivel individual, cu conștiința că, în momentul
în care unul dintre noi dă sau primește mită, cere sau oferă un drept necuvenit, devine parte a sistemului
care corupe și ucide România. România are nevoie de o justiție puternică, independentă.
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#2 Susținem o Românie cu o clasă politică responsabilă
La 100 de ani de la Marea Unire, România merită o clasă politică cinstită, care să devină un model de etică
și onestitate, nu de populism și demagogie. România are nevoie de oameni politici, demnitari și oameni
de stat vizionari, care să lucreze în serviciul cetățenilor.
#3 Susținem o Românie guvernată cu bun simț
Românii merită un stat puternic, reformat, cu o administrație competitivă, profesionistă, deschisă, pentru
oameni. Este nevoie de o reformă profundă a administrației și de crearea unui corp administrativ
competent, integru. Doar în felul acesta administrația va inspira încredere și respect.
#4 Susținem o Românie în care fiecare muncește și este plătit cinstit
Creșterea economică sănătoasă și nivelul de trai vor putea fi menținute numai dacă vom crea mai multe
locuri de muncă. Acesta trebuie să fie obiectivul principal al guvernului, preocuparea permanentă a
decidenților politici. Pentru aceasta avem nevoie de investitori, de capital autohton consolidat, dar și de
capital de peste hotare.
#5 Susținem o Românie fără sărăcie
România are nevoie de un nou concept de incluziune socială, bazat pe activarea economică a celor în
nevoie. Trebuie să continuăm reforma asistenței sociale, să promovăm pachete de sprijin integrat pentru
oamenii săraci și pentru familiile lor, care să ducă la o reală integrare în societate: locuri de muncă,
sănătate, școală pentru toți.
#6 Susținem o Românie cu o economie competitivă
La 100 de ani, România are nevoie de o viziune pentru dezvoltare multianuală, care este clădită pe
utilizarea responsabilă a resurselor unice de care dispunem, care unifică resursele bugetare naționale cu
fondurile europene, care încurajează investițiile private și eficientizează investițiile publice. Debirocratizarea
trebuie să continue, în relația cu cetățenii, în interacțiunea statului cu mediul de afaceri, în interiorul
instituțiilor publice. Mediul de achiziții publice trebuie gestionat mai eficient, mai transparent, astfel încât
să maximizăm investițiile din bugetul țării.
#7 Susținem o Românie cu adevărat educată
România trebuie să privească spre viitor. Trebuie să acordăm șansa tuturor copiilor la o educație relevantă,
de calitate, care să îi ajute să facă față provocărilor celei de-a patra revoluții industriale. E nevoie să lucrăm
la un sistem atractiv pentru profesorii buni și să scoatem politicul din școli, pentru că școala este despre
competențe, valori și principii.
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#8 Susținem o Românie sănătoasă
România nu a avut în ultimii 26 de ani un plan de extindere, de dezvoltare, de modernizare a infrastructurii
spitalicești. Odată cu alocarea unui buget suficient, este nevoie de o reformă profundă a sistemului de
sănătate, care să elimine corupția, politicul și conflictele de interese din managementul spitalelor, care să
ofere condiții de muncă și de dezvoltare decente, astfel încât medicii noștri să rămână în țară. Este nevoie
de un sistem transparent, meritocratic, etic, care să pună pacientul în centrul său. Trebuie să creștem
accesul și calitatea serviciilor medicale la sate și în orașele mici și mijlocii.
#9 Susținem o Românie care contează în Uniunea Europeană și în NATO
Avem forța și oportunitatea să arătăm că România este un stat membru puternic și să construim Uniunea
Europeană alături de nucleul dur al celor care doresc să țină împreună Europa. Avem forța să rămânem
cel mai de încredere partener din Europa de Est al Statelor Unite ale Americii.
#10 Susținem o Românie a tuturor românilor
România este a fiecăruia dintre noi, cetățenii ei, în măsura în care ne-o asumăm, indiferent de etnia
noastră, de credințele noastre, de locul unde trăim sau muncim. La 100 de ani de la Marea Unire, o
Românie puternică are nevoie mai mult ca oricând de un spirit de neam puternic, de un țesut social solid,
bazat pe valori, bazat pe ceea ce ne definește și ne unește. Pentru aceasta, avem nevoie să regăsim
încrederea unii în ceilalți și în noi înșine. O nație puternică, încrezătoare, își susține și promovează valorile
pe care se construiește.
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CE AM FĂCUT ÎN 2017?

D

e la lansarea Platformei România 100, în data de 10 mai 2017, și până astăzi, peste 47.500 de
persoane s-au alăturat comunității noastre. Sunt persoane din toate colțurile lumii, din
București până în Melbourne, din sate cu sute de locuitori, la mari metropole ale lumii. Indiferent
de locul în care locuim, ne unesc valorile și principiile România 100 și dorința de a face această țară
una mai bună.
Am fost impresionați de calitatea profesională a celor care ni s-au alăturat și de disponibilitatea de a
participa alături de noi la proiecte pentru dezvoltarea țării.
Peste 11.000 de persoane și-au depus CV-ul și motivația de a se implica activ în cele 15 comunități
tematice sau în proiecte precum Comisia de tăiat hârtii 2.
Comunicarea cu și între membrii comunității s-a realizat în principal prin canalele de social media,
Facebook, și Twitter, dar și prin newslettere periodice.
Am avut ocazia să ne întâlnim în cadrul diverselor evenimente dedicate comunității, precum RO100
Cafe-uri pe teme intersectoriale, de la politici sociale sau educație, la politici energetice și dezvoltare
durabilă.
Întâlniri informale cu membrii fondatori RO100 au avut loc în diverse orașe din țară și diaspora, de la
București și Cluj-Napoca, la Bruxelles, Paris, Strasbourg sau Washington D.C.
Valul de susținere de care ne-am bucurat ne face să fim optimiști și ne confirmă speranțele: nu suntem
puțini și, împreună, suntem din ce în ce mai puternici!

Comunități tematice

C

omunitățile tematice sunt grupuri de lucru care dezvoltă viziunea pentru 15 domenii, propunând un
set practic de măsuri necesare pentru ca acestea să devină realitate. Fiecare comunitate tematică
este moderată de o echipă formată din unul până la trei membri ai Platformei România 100, asistați
de secretari. Lista moderatorilor poate fi găsită mai jos.
În primul an de existență a Platformei România 100, comunitățile tematice au trecut printr-un proces
intensiv de structurare, construcție și dezvoltare care a avut ca fundament crearea unei implicări reale a
membrilor. Acțiunile concrete au inclus următorii pași:
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1. De la lansare și până acum, peste 11.000 de persoane și-au manifestat intenția de a se implica
activ în una sau mai multe dintre cele 15 comunități tematice. În vara lui 2017, fiecare comunitate tematică a analizat candidaturile depuse
până în acel moment, urmărind criterii agreate la
nivelul Platformei RO100. Astfel, au fost cooptați
membrii care s-au alăturat fondatorilor în formarea nucleelor comunităților tematice, adică
acele grupuri de lucru specializate sectorial ce
susțin în mod profesionist inițiativele și politicile
în cele 15 domenii.
2. Comunitățile tematice și-au început activitatea la
începutul verii 2017 cu o primă consultare,
membrii acestora răspunzând unui set de întrebări-cheie. Contribuțiile primite au fost centralizate și analizate la sfârșitul lunii august. Din
sinteza acestora a rezultat un material ce a
constituit punctul de plecare în elaborarea viziunilor sectoriale pentru România.
3. Coordonarea tuturor comunităților tematice se
face integrat și centralizat, astfel încât subiectele
de interes transversal să își găsească rezolvarea
printr-un proces colaborativ eficient. În acest
sens a fost dezvoltat un cadru de lucru bazat pe
metode, roluri și un plan de acțiune orientativ.
4. În vederea fundamentării și creionării viziunii
Platformei România 100, echipele nucleu ale
comunităților tematice au organizat consultări și
dezbateri interne și publice: workshopuri (fizice și
online) în cadrul fiecărei comunități, în plen sau
pe grupuri de lucru, Café-uri tematice și întâlniri
intersectoriale, pe teme transversale, cu implicarea unor specialiști din domenii conexe.
9
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5. În cadrul acestor întâlniri de lucru am început, în mod natural, să discutăm și primele proiecte propuse
de comunități ce răspund nevoilor identificate de acestea.
6. Pe baza schițelor inițiale de viziune sectorială, au avut loc etape de consultare cu experți, reprezentanți
ai industriilor sectoriale și membri ai societății civile.
7. La începutul anului 2018 s-au stabilit prioritățile și direcțiile strategice pentru fiecare domeniu în parte.
Plecând de la acestea, echipele de lucru au pregătit cel puțin o propunere de politică publică sau
inițiativă legislativă și una de proiect civic destinat comunităților locale.
8. În ultimele luni, membrii nucleelor comunităților tematice s-au implicat direct în construcția și dezvoltarea comunităților locale RO100, fiind convinși că schimbarea pozitivă va fi realizată numai prin implicarea civică a fiecăruia dintre noi. Drept urmare, conștienți de nevoia de a rămâne conectați la
problemele și realitățile din teritoriu, membrii comunităților tematice au participat activ și au contribuit, prin expertiza lor, la diverse evenimente organizate de comunitățile locale. Găsiți mai jos câteva
exemple:
•
•
•
•
•
•
•
•

#economie + #justiție – CL RO100 Alba-Iulia
#mediu - CL RO100 Galați
#agricultură – CL RO100 Bacău
#cultură - CL RO100 Comănești, CL RO100 Timișoara, CL RO100 Titan Ozana
#educație - CL RO100 Arad, CL RO100 Cluj-Napoca
#transport + #economie + #mediu - CL RO100 Corbeanca
#europa - CL RO100 Paris, CL RO100 Bruxelles
#sănătate - CL RO100 Cluj-Napoca

În lunile ce urmează, comunitățile tematice vor continua lucrul la proiectele asumate, vor dezbate și vor
aprofunda viziunea noastră pentru România, primind informații în timp real de la experți locali, din mediul
de afaceri și de la comunitățile locale.
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Comunitățile locale RO100

P

latforma România 100 acționează ca un catalizator al inițiativelor civice din plan local. În
urma apelului nostru la implicare, în doar cinci luni am primit 100 de candidaturi, concretizate
cu formarea a 55 de comunități locale Ro100, multe altele fiind în curs de constituire. În total,
peste 900 de persoane se implică activ în activitățile acestora și alte 400 de persoane și-au arătat
interesul de a li se alătura. Acesta este doar începutul unui exercițiu de implicare civică de proporții la
nivel național, fără precedent în societatea românească.

Comunități locale Ro100 funcționează momentan în Alba Iulia, Arad, Andaluzia, Bacău, Beiuș, Brașov,
Bruxelles, București, Buzău, Cluj-Napoca, Comănești, Corbeanca, Craiova, Dubai, Dumbrăvița, Eindhoven,
Galați, Gornet, Iași, Londra, Lucerna, Muscel, Oituz, Oradea, Paris, Piatra Neamț, Pitești, Ploiești, Rădăuți,
Ruscova, Satu-Mare, Sfântu Gheorghe, Stuttgart, Timișoara, Valea Jiului, Viscri, Vladimirescu,
Washington D.C. și Zalău.
Începând cu luna februarie, comunitățile locale au organizat peste 20 de dezbateri, sub umbrela Ro100
Cafe, care au dat ocazia oamenilor din aceste localități să înțeleagă mai bine implicațiile modificărilor
recente aduse legii justiției și codului fiscal, să aducă pe agenda publică locală subiectul colectării
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selective de deșeuri, potențialul economic al unui oraș, modalitățile prin care îți poți întreba consilierii
locali despre activitatea pe care o desfășoară în cadrul primăriei, să discute despre probleme și
posibile soluții în educație și sănătate, să gândească împreună strategii de promovare a produselor
locale și să își promoveze identitatea culturală și păstrarea patrimoniului arhitectonic. Alte opt proiecte
au constat în campanii de strângere de fonduri pentru proiecte sociale, activități de educație ecologică,
expoziții istorice, vizite la muzeu pentru copii din mediul rural și rezolvarea problemei iluminatului
stradal într-o comună.
Lista comunităților locale poate fi consultată pe www.ro100.ro.
Comunitățile locale pot realiza patru tipuri
de proiecte:
• Proiectele autonome sunt inițiative ale
comunităților locale care au ca obiectiv
rezolvarea unor situații punctuale de la
nivel local.
• Proiecte scalabile sunt inițiativele de
succes derulate de comunitățile locale
care se pot implementa și în alte
comunități ca model de bună practică.
În final, rezultatele acestor proiecte se
pot transforma în propuneri de politici
publice. Comunitățile locale pot face
propuneri de proiecte scalabile către
echipa centrală a Platformei România
100.
• Proiecte tematice sunt inițiative venite
din partea Comunităților Tematice. În
implementarea lor se pot implica și
membrii comunităților locale.
• Proiectele far Ro100 sunt inițiative
asumate la nivelul Platformei România
100 și implementate transversal în
toate comunitățile tematice și în toate
comunitățile locale.
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Evenimente publice

P

latforma România 100 participă împreună cu
Fundația Prințul de Wales în România la un
program pilot de sprijinire a micilor fermieri din
Transilvania, Delta Dunării, Bucovina, Maramureș și
Banat. Programul a demarat cu un studiu-sondaj în cele
cinci regiuni istorice care se va finaliza cu nominalizarea a
cinci produse de calitate superioară care mai apoi vor fi
introduse în meniul afacerilor de turism din zonele respective
sub forma unor rețete creative realizate de experți în
calitatea mâncării din România, Italia și Marea Britanie.
Platforma România 100 susține cu mândrie
#HerculaneProject. Dezbaterile ”Băile Neptun Incotro?” au
adus împreună atât specialiști și organizații preocupate de
protecția patrimoniului cultural, cât și vizitatori și iubitori ai
Băilor Herculane, membri ai comunității locale, reprezentanți
ai autorităților publice și proprietarii terenului pe care se
află astăzi clădirea Băilor Neptun.
Activitățile publice ale comunităților tematice s-au transpus
în întâlniri de tipul Ro100 Café. Pe parcursul anului ce a
trecut, au avut loc mai multe astfel de evenimente cu
participarea a diverși invitați externi. Aceștia ne-au ajutat să
înțelegem mai bine specificul problemelor pe care le-a
ridicat fiecare comunitate tematică și ne-au împărtășit din
experiențele lor de la firul ierbii.
Pe 10 decembrie 2017 ne-am reunit pentru prima oară la
București cu membrii comunității RO100 veniți din toate
colțurile țării și din diaspora. Am discutat despre viitorul
României în care vrem să trăim și despre proiectele pe care
le putem dezvolta împreună.
Forțele noastre cresc în fiecare zi prin astfel de oameni,
care împărtășesc aceleaşi aşteptări, valori şi principii civice
și care ne sunt alături cu energie și consecvență.
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CE FACEM ÎN 2018?

Î

n 10 mai am demarat proiectul „Întrebăm România Împreună”, o campanie amplă de consultare
națională pentru viitorul României. Scopul este acela de a afla care sunt problemele și prioritățile
reale ale oamenilor pentru anii care vin. Startul proiectului a fost marcat prin cinci dezbateri ce au
avut loc în cinci mari orașe ale țării: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași și Timișoara.
Proiectul se va desfășura pe durata a 100 de zile, cu implicarea a peste 1000 de voluntari și își
propune să strângă opinii și propuneri de la cât mai mulți cetățeni.
Proiectul are două mari componente: dezbateri publice și chestionar, care va fi aplicat atât online cât
și în discuții față în față.
Dezbaterile vor avea loc în țară, la oraș și la sat, unde vom asculta părerile tinerilor, angajaților,
pensionarilor - tuturor celor care vor să pună umărul la schimbarea României.
Chestionarul online conține întrebări esențiale despre ce doresc românii pentru următorii 10 ani. Va fi
completat și în discuții directe, pe stradă, de către membrii și voluntarii România 100.
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În data de 16 mai am demarat împreună
cu USR programul ”Valea Jiului perspective de dezvoltare durabilă”.
Programul se va desfăşura pe o
perioadă de minimum şase luni și are ca
scop identificarea problemelor specifice
zonei şi elaborarea de proiecte generate
de locuitorii Văii Jiului care să contribuie
la îmbunătăţirea vieţii acestora. Proiectul
se va desfășura în trei etape: prima etapă
a programului este cea de documentare
și cuprinde o serie de dezbateri și discuții
cu actori din comunitățile locale. Pe baza
acestei documentări, în a doua etapă, specialiștii Platformei România 100 și ai USR, împreună cu
oamenii interesați din Valea Jiului, vor elabora proiecte specifice. A treia etapă este destinată
implementării proiectelor, în paralel cu urmărirea îndeaproape a impactului creat în cadrul
comunităților vizate.

Pentru 2018 vrem să ajungem la peste două sute de comunități locale în țară și Dispora.
Comunitățile locale RO100 reprezintă pentru noi cea mai bună expresie a puterii comunității, care
nu mai așteaptă schimbarea, ci o produce chiar ea. De aceea, ne dorim să putem cataliza crearea de
comunități locale în toate regiunile țării, în urban și în rural, formate din oameni diferiți dar uniți prin
dorința de a face din comunitatea lor un loc mai bun. Vom continua să creștem și să susținem aceste
inițiative, fără a le impune un model de tip top-down. Vom învăța mereu de la ele care sunt nevoile de
la firul ierbii și vom fi mereu inspirați de energia lor și de rezultatele proiectelor, indiferent că sunt
evenimente de ecologizare, monitorizare de buget, participarea la ședințele consiliului local, conferințe
sau proiecte educaționale ș.a.m.d.
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EXECUȚIA FINANCIARĂ
(1 MARTIE 2017 – 30 MARTIE 2018)
I. Total Venituri
Categorie

Total

Total donatori

Venituri din cotizații membri

78 585.80 lei

149

Venituri din donații în lei

395 953.51 lei

2353

Venituri din sponsorizări

178 111.98 lei

11

Venituri din dobânzi
Venituri din donații în euro
TOTAL Venituri
TOTAL Venituri (exprimate în lei la
data de 30.03.2018)
Total Donatori

25.98 lei
19 624.09 euro

675

652 677.27 lei
19 624.09 euro
744 078.43 lei
3188
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II. Total Cheltuieli
Categorie

Total

Cheltuieli administrative

93 178.77 lei

Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

1 768.34 lei

Cheltuieli cu serviciile executate de terți
Cheltuieli din diferențe de curs valutar

203 820.81 lei
38.87 lei

Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate

7 090.20 lei

Cheltuieli cu personalul

267 177 lei

Cheltuieli privind asigurările și protecția socială

32 990 lei

TOTAL Cheltuieli

606 063.99 lei

III. Rezultatul net al exercițiului

Total Venituri
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652 677.27 lei
19 624.09 euro

TOTAL Venituri
(exprimate în lei la data de 30.03.2018)

744 078.43 lei

Total Cheltuieli

606 063.99 lei

Platforma România 100
Piața Pache Protopopescu, nr 9, sector 2,
București, România
contact@ro100.ro

