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AZOMUREȘ ÎȘI DESCHIDE PORȚILE PENTRU VIZITATORI, MEMBRI AI 
COMUNITĂȚII LOCALE.  
 
ZIUA PORȚILOR DESCHISE este un eveniment care se înscrie în acțiunile 
dedicate aniversării a 60 de ani de la înființarea platformei Azomureș, lider 
național și regional în industria fertilizanților pentru agricultură.  
 
Comunitatea locală din Târgu Mureș și din împrejurimi este invitată să 
descopere detalii despre activitatea de pe platformă și despre oamenii 
care își asumă în fiecare zi responsabilitatea funcționării acesteia în 
condiții de siguranță. Sunt 2500 de oameni, cu un program 24/7, care 
produc îngrășăminte pentru fermele din România.  
 
“Deși traversăm o perioadă dificilă din punct de vedere economic, generată 
de o piață a gazelor naturale (principala materie primă pentru producerea 
fertilizanților) care înregistrează prețuri foarte ridicate, nu puteam trece 
prea ușor peste aniversarea a 60 de ani de existență. În ultimii ani am reușit 
să arătăm prin intermediul fotografiilor, materialelor video ce se întâmplă 
la Azomureș, iar acum mai facem un pas și îi invităm pe târgumureșeni să 
ne viziteze. Suntem transparenți și corecți în relația pe care o avem cu 
comunitatea, iar Ziua Porților Deschise este un eveniment care se înscrie 
perfect în politica noastră de apropiere a comunității”, a declarat Harri 
Kiiski, directorul general al companiei.  
 
Vizitatorii sunt așteptați sâmbătă, 18 iunie 2022, între orele 10.00 – 15.00, 
la sala 4 din cinematrograful Cinema City  (Promenada Mall) pentru o scurtă 
prezentare a activității și o sesiune de întrebări și răspunsuri. Accesul 



 

 

vizitatorilor pe platformă se va realiza cu un mijloc de transport în comun, 
care va pleca din parcarea Promenada Mall. Accesul este permis vizitatorilor 
cu vârsta de peste 7 ani. Pentru o mai bună organizare, este necesară 
confirmarea participării la email office@azomures.com sau la telefon 0372-
482205, cu mențiunea orei la care se dorește efectuarea vizitei. Informații 
suplimentare se pot obține la telefon 0372-482205.  
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