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evenimente

piaţa muncii

Întâlnirea membrilor AHK

Companiile creează în continuare locuri de muncă

În cadrul Întâlnirii membrilor din
noiembrie am discutat despre
poli regionali ca motor de creștere
economică, bazându-ne pe studiul Băncii Mondiale „Magnet Cities: Migration and Commuting in
Romania” care a fost prezentat de
reprezentanții acesteia.

pag.

EDITORIAL

Companiile din Germania continuă
să creeze locuri de muncă, iar rata
șomajului este în scădere, în ciuda
tuturor prognozelor care arătau că
rata șomajului nu va mai scădea.
În luna octombrie barometrul pieței
muncii care estimează șomajul a
sărit cu 1,3 puncte la o valoare de
102,6 puncte.
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conjunctură
Companiile germane relativ optimiste
Companiile germane sunt active şi
au succes în multe părţi ale lumii, mai
ales în China şi Europa. Dar există tot
mai multe bariere comerciale, cum ar
fi evoluţiile politice recente precum
Brexit-ul. Din recentul sondaj „AHK
World Business Outlook”, efectuat
de Uniunea Camerelor de Comerţ şi

Industrie din Germania (DIHK), reiese
situaţia actuală a companiilor germane şi aşteptările acestora. Astfel, 34%
din cei care au răspuns indică faptul
că pe termen mediu se aşteaptă la o
evoluţie mai bună a conjuncturii.
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Stimați membri,
Este deja binecunsocut
faptul că Germania este cel
mai important
partener economic al RoSebastian METZ
mâniei și unul
Director general
din principalii
investitori, iar relațiile bilaterale
strânse se derulează nu doar în
plan economic, ci și politic sau
cultural.
În cadrul conferinței de presă pe
care am organizat-o în luna noimbrie am prezentat stadiul actual al
relațiilor economice româno-germane, dar și provocările și perspectivele economiei germane
în România. Printre acestea se
numără și ultimele modificări din
Codul Fiscal, anunțate de Guvern. AHK România a subliniat în
nenumărate rânduri că predictibilitatea, stabilitatea, transparența
și statul de drept sunt deosebit
de importante pentru a menține
încrederea în România ca amplasament investițional. Modul în
care noile măsuri fiscale au fost
comunicate insuflă însă, atât în
rândul companiilor germane cât
și al angajaților acestora, un profund sentiment de nesiguranță.
Citiți aici comunicatul complet.
Salutări cordiale,
Sebastian Metz
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evenimente
Întâlnirea membrilor - București, 7 noiembrie
În cadrul Întâlnirii membrilor din noiembrie am discutat despre
poli regionali ca motor de creștere economică, bazându-ne pe
studiul Băncii Mondiale „Magnet Cities: Migration and Commuting in Romania” care a fost prezentat de reprezentanții acesteia.
În acest studiu se menționează că mare parte dintre investițiile
private străine, exceptând București, se regăsesc în zona de Vest
a țării, iar pe ultimele locuri sunt Botoșani și Vaslui.
Gheorghe Flutur, Președintele Consiliului Județean Suceava, prezent la eveniment, a relatat din experiența sa despre dezvoltarea
urbană și a concluzionat că o zonă cu cât are gradul de urbanizare mai ridicat cu atât este mai dezvoltată.

Întâlnire regională - Iași, 16 noiembrie
În cadrul sesiunii de informare și networking am abordat două
teme principale: Politica de confidențialitate și angajarea
cetățenilor străini din statele non-UE, prezentare susținută de Johannes Becker, TPA Romania și Deșeurile din ambalaje, despre
care a vorbit Ilinca Pandele, AHK Romania.
În dimineața aceleași zile reprezentanții AHK România s-au întâlnit
cu Primarul municipiului Iași Mihai Chirica și cu viceprimarul Radu
Botez, cu care au discutat despre problemele pe care le creează
atât administrației publice locale din România, cât și investitorilor
străini noul pachet legislativ fiscal adoptat recent de Guvern. Pe
de altă parte, reprezentanții AHK România s-au arătat interesați
de eventualele propuneri ale municipalității ieșene pentru evenimentul „Cities of Tomorrow” care va avea loc în februarie 2018 și
pentru târgul Expo Real München 2018.
Poze de la evenimentele noastre găsiți pe site-ul
ww.ahkrumaenien.ro sau pe pagina de Facebook/ahkromania.

personal pachetele de sponsorizare.
Persoană de contact: Maria Șerban
E-mail: serban.maria@ahkrumaenien.ro
Tel.: +40 21 2231533; Fax: +40 21 2231538
Următoarele companii și-au manifestat până în prezent disponibilitatea de a sponsoriza Recepția de Anul Nou 2018:
Sponsori Gold
AUTONET IMPORT
BCR Pensii
DRM Dräxlmaier
E.ON România
NTT DATA Romania
Sponsori Silver
Porsche Romania
Porsche Versicherungs AG Salzburg Suc. Romania
Porsche Inter Auto Romania
Star Assembly SRL

Sponsori Bronz

Kraftanlagen România

BASF România

LANXESS CEE s.r.o.

bpv GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ

Lufthansa

Claas Regional Center South

MARSH România

East Europe

MAX BOEGL România

Deutsche Bank

Mazars România

ebm-papst România

Mercedes-Benz România

Elmas

Noerr

Farmexpert

Pop si Asociatii

HeidelbergCement România

STALFORT Legal. Tax. Audit.

Implenia Baugesellschaft m.b.H.

TEAHA Management Consulting

Wien - Sucursala Voluntari
Kärcher (CER Cleaning Equipment)

agenda

KIRCHHOFF Automotive România

AKKA Romserv

TPA Romania
UniCredit Bank

Karl Heinz Dietrich International Exped

Exclusiv pentru membrii AHK România!
Recepţia de Anul Nou - Palatul Parlamentului, 25 ianuarie 2018
Ne apropiem de momentul în care vom întâmpina încă un an
nou împreună, în cadrul Recepției de Anul Nou. „Unity through
community” este motto-ul care ne definește și pe care l-am promovat de-a lungul celor 15 ani de activitate.
Ca în fiecare an intrarea la eveniment pentru un reprezentant din
cadrul unei firme membre este gratuită. Pentru invitaţi sau colaboratori ai firmei membre intrarea este de 70 EUR/persoană. Cu
această ocazie puteţi invita parteneri de afaceri şi rezerva o masă
completă de 10 persoane.
Pentru acoperirea costurilor suplimentare ne puteţi sprijini în calitate de sponsor. V-am fi recunoscători, dacă v-aţi declara disponibilitatea de a sponsoriza Recepția, contribuind astfel încă o
dată la un eveniment reușit. Ne-am bucura să vă prezentăm şi

Business Days - Bucureşti, 14 -15 decembrie, Ramada Nord
Ediţia aniversară 30 Bucureşti Business Days va avea loc în zilele
de 14 şi 15 decembrie la hotel Ramada Nord. Vor conferenția
100 dintre cei mai importanţi antreprenori şi manageri din România. 1000 de participanţi sunt aşteptaţi la cele 50 de manifestări
(masterclass, workshopuri tematice, conferinţe, sesiuni speciale dedicate antreprenorilor la început de drum, Business Days
junior, expoziţie cu vânzare de produse şi servicii). Evenimentul
este o foarte bună oportunitate de networking şi dezvoltarea de
parteneriate de afaceri şi se adresează atât antreprenorilor, cât
și managerilor, șefilor de departamente. Mai multe detalii despre
program, speakeri pachete de acces găsiţi aici. Membrii AHK beneficiază de o reducere de 15%.

www.ahkrumaenien.ro
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conjunctură

Sumar al evenimentelor
DatA

Locul

tema

5 decembrie

București

Întâlnirea membrilor

8 decembrie

Sediul AHK

AHK Open Doors

12 decembrie

București

econet #3 green buildings

14 - 15 decembrie

București

București Business Days

25 ianuarie 2018

București

Recepţia de Anul Nou 2018

Companiile germane relativ optimiste

ahk românia informează
Programul Members2Members

Companiile germane sunt active şi au succes în multe părţi ale
lumii, mai ales în China şi Europa. Dar există tot mai multe bariere
comerciale, cum ar fi evoluţiile politice recente precum Brexit-ul.
Din recentul sondaj „AHK World Business Outlook”, efectuat de
Uniunea Camerelor de Comerţ şi Industrie din Germania (DIHK),
reiese situaţia actuală a companiilor germane şi aşteptările acestora. Astfel, 34% din cei care au răspuns indică faptul că pe termen mediu se aşteaptă la o evoluţie mai bună a conjuncturii. La
sondajul din primăvară erau 38% optimişti.
La sondaj au răspuns 3.000 de companii germane, sucursale ale
acestora, companii cu capital german din mai multe țări. Situația
lor actuală este văzută în general pozitiv, însă stabilitatea reprezintă un factor de risc. Un factor de nesiguranță îl reprezintă viitoarele relații cu SUA, pe fondul declarațiilor protecționiste ale
Președintelui american și faptul că în multe țări condițiile cadru
economice și politice sunt un factor de risc pentru dezvoltarea
afacerilor. Birocrația, bariere economice sau politici protecționiste
împiedică o creștere mai puternică a afacerilor.

Exporturile susțin creșterea economică
Automotive: Webasto Thermo & Comfort Romania, Autonet Import, Augsburg International, Automotive GURU NET
Călătorii: TUI Travel Center
Comerț: ALCOR INVEST 2000, Testo Romania, SILDAN Import
Export, Toledo SRL
Comunicare: Lingua TranScript, Luatel
Consultanță: Werner Seeger Qualitätsmanagement
Curierat și transport: Holleman Special Transport & Project Cargo
Energie & Mediu: RWE Energie, WESSLING România, Asociația
Environ
Hoteluri/Restaurante: angelo by Vienna House Bucharest,
Crowne Plaza Bucharest
Imobiliare: Regus International
Producție/prelucrare metale: Astra Rail Industries
Sănătate: Intermedicas
Servicii bancare și asigurări: ProCredit Bank, Gothaer Asigurări
Servicii IT&C: Beia Consult International, Euro-Testing Software
Solutions, FSP Global, re7consulting
Resurse umane, Traininguri: Euramis Consulting, TLB The Learning Business, Organisation Consulting Prod SRL

Profitați de ofertele programului Members2Members!
Informații complete despre program găsiți aici.

Creșterea semnificativă a economiei germane continuă și se îndreaptă în acest an către cea mai mare creștere din ultimii 6 ani.
Produsul intern brut a crescut în trimestrul al treilea cu 0,8% față
de trimestrul anterior datorită exporturilor a creșterii investițiilor.
Creșterea din trimestrul al doilea a fost de 0,6%. Conform estimărilor economiștilor cea mai mare economie europeană se îndreaptă către cea mai mare creștere economică din ultimii șase ani. Exporturile au profitat de revenirea conjuncturii mondiale care a dus
la o creștere a cererii de produse „Made in Germany”. Exporturile
au crescut mai mult decât importurile (iulie-septembrie), iar firmele au investit mai mult decât în trimestrul al doilea în mașini, utilaje
si autoturisme (+1,5%). Consumul privat în schimb a scăzut ușor,
cheltuielile s-au diminuat ușor. Față de trimestrul al treilea al anului
trecut creșterea a fost de 2,3%, pe întregul an creșterea va fi de
peste 2%. Pentru 2018 ritmul va rămâne același, PIB urmând să
crească cu 1,9%.

branşe
Un nou record la exporturi pentru brânzeturile
germane
Brânzeturile germane înregistrează noi recorduri. Ultimul record
de 1,2 mil. tone a fost din nou depășit, în ciuda faptului că țăranii
germani au redus producția din cauza scăderii prețurilor. Din ianuarie până în la sfârșitul lui iulie exporturile de brânzeturi au crescut
cu 1,7% la 714.000 tone. În ultimii 15 ani exporturile de brânzeturi

www.ahkrumaenien.ro
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s-au dublat, nicio altă țară nu exportă atâta brânză cât Germania.
Restul exporturilor vin tot din Europa, țările din afara continentului nu contează la exporturi, în schimb sunt mari importatoare
de brânzeturi. În frunte cu Coreea de Sud, care a important cu
aproape 80% mai mult decât anul trecut.
Cei mai mari producători germani sunt în Bavaria, dar cea mai
mare fermă de lapte se află în nordul Germaniei cu o cifră de
afacaeri anuală de 5,1 mld. EUR. Ferma prelucrează pe an 6,7
mld. kg de lapte.

seminarii

Informații despre seminariile organizate de AHK România le găsiți
pe site-ul nostru la rubrica Evenimente/Cursuri și Seminarii.
Data

Limba

Tema

Lector

7
decembrie

Română

Drumul dinspre Executive Search
către liderii de succes

Magda Clipaciuc,
Amrop Executive
Search

14
decembrie

Engleză sau
germană

Change Management

Christoph Nesgen,
Trainer şi Consultant

15
decembrie

Engleză sau
germană

Managementul internațional al
proiectelor

Christoph Nesgen,
Trainer şi Consultant

Mai multe comenzi pentru industria germană
Industrie germană a obținut în septembrie, contrar așteptărilor,
mai multe comenzi decât în luna precedentă. Nivelul acestora
a fost cu 1% peste cel din august, în timp ce economiștii se
așteptau la o scădere de peste 1%. Cel mai mult au crescut
comenzile la bunuri de investiții, în schimb bunurile de larg consum au fost mai puțin căutate. În general, comenzile interne s-au
diminuat ușor, cele externe, mai ales din zona euro au crescut.
Economiștii privesc aceste evoluții pozitiv, arătând că creșterea în
zona euro este una de durată.

economie

Persoană de contact: Oana Nastasă
E-mail: nastasa.oana@ahkrumaenien.ro
Tel.: +40 21 2231535; Fax: +40 21 2231538

econet romÂnia

Economia germană va crește cu 2,3%
Institutul economic ifo din München a corectat în creștere prognozele de creștere economică pentru Germania, anunțând un
plus de 2,3%, fiind astfel cea mai mare creștere din 2011 încoace când economia Germaniei a crescut cu 3,7%. Până acum
economiștii estimaseră o creștere de 1,9%. Corecția se datorează rezultatelor economice bune din trimestrul al treilea, de asemenea creșterea din primul trimestru s-a situat peste estimări. Toţi
indicatorii indică o creştere.

Piața muncii
Companiile din Germania creează în continuare
locuri de muncă
Companiile din Germania continuă să creeze locuri de muncă, iar
rata șomajului este în scădere, în ciuda tuturor prognozelor care
arătau că rata șomajului nu va mai scădea. În luna octombrie
barometrul pieței muncii care estimează șomajul a sărit cu 1,3
puncte la o valoare de 102,6 puncte. Se așteaptă ca numărul
șomerilor să scadă cu 10.000 de persoane. Piața muncii preia
destul de mulți refugiați, care conform statisticilor și-au găsit un
loc de muncă în ultima perioadă.

econet romania este iniţiativa GreenTech a Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane (AHK România), o platformă de informare, networking & marketing în
domeniile construcţii, energie şi mediu: www.econet-romania.com

econet meeting #3 - Green Buildings
Daca aveți în plan, ați proiectat, construit sau dezvoltat deja o
clădire „verde” în București sau în țară și doriți să împărtășiți cu
noi din experiența dumneavoastră în acest domeniu, să ne vorbiți
despre avantajele și dezavantajele realizării unui astfel de proiect,
vă invitam alături de noi la întâlnirea organizată prin platforma greentech a AHK Romania, econet romania.
econet meeting #3 Green Buildings se va desfășura la Palatul
Universul, str. Brezoianu 23-25, corp B (accesul se face prin
gang) marți, 12 decembrie 2017, începând cu ora 18:30, fiind
este cel de-al treilea și ultimul eveniment din seria întâlnirilor econet meetings din 2017, evenimente tematice de networking sub
motto-ul „cooperare româno-germană pentru dezvoltare durabilă”
care se adresează membrilor AHK și partenerilor econet romania.
Acestea vin în completarea conferințelor și delegațiilor tematice
cu care deja v-am obișnuit.
Pentru detalii privind participarea ca speaker sau în public, vă
rugăm să ne contactați. Participarea in public este gratuita. Numărul de participanți este limitat la 50 de persoane, ultima zi de
înscriere fiind 8 decembrie 2017.

www.ahkrumaenien.ro
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Înființarea Grupului
Construcțiilor”

de

Lucru

„Dreptul

În data de 13 decembrie 2017, începând cu ora 11, va avea loc la
sediul AHK România o întâlnirile preliminara privind constituirea la
nivelul AHK a unui Grup de lucru cu tema legislația în construcții.
Ne dorim ca la acest grup să participe reprezentanții firmelor
membre afectate de legislația construcțiilor din România: arhitecți,
urbaniști, proiectanți, constructori dezvoltatori și specialiști în
drept.
Necesitatea înființării acestui grup ne-a fost semnalată pe parcursul acestui an de mai mulți dintre dumneavoastră, cu diverse
ocazii și credem că este oportun să venim în întâmpinarea acestei
propuneri. Cei interesați să participe sunt rugați să ne contacteze
până în data de 11 decembrie 2107.
Persoană de contact: Ilinca Pandele
E-mail: pandele.ilinca@ahkrumaenien.ro
Tel.: +40 21 2079117; Fax: +40 21 2231538

membrii AHK informează
Continental Sibiu, parteneriat strategic cu Universitatea din Craiova
Continental Sibiu a semnat un nou parteneriat strategic cu Universitatea din Craiova și plănuiește să investească atât financiar,
cât și în dezvoltarea profesională a studenților în următorii trei ani.
Compania va dota cu echipamente de ultimă generație laboratoare din cadrul Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică, va oferi 20 de burse private celor mai buni studenți de la
specializările vizate și va oferi stagii de practică atât în zona de
producție, cât și în centrul de cercetare și dezvoltare al companiei.
O parte din contribuția financiară va fi investită în susținerea de
competiții studențești și evenimente, precum și în alte inițiative
ale universității dedicate creșterii competențelor și cunoștințelor
tinerilor din aria tehnică din cadrul Universității Craiova.

LeasePlan împlinește 10 ani de activitate pe
piața din România
Din postura de ultima intrată pe piață,
compania a reușit să ajungă pe primul
loc în 5 ani, iar astăzi administrează o
flotă de peste 12.000 de autovehicule
pentru clienții săi. Ingredientele succesului au fost: un brand global puternic,
profesionalismul și coeziune grupului de angajați și, nu în ultimul
rând, încrederea acordată de clienți.

Optim PM desemnat Project Manager pentru
noul magazin IKEA Pallady din Bucureşti
IKEA a desemnat Optim Project Management în rolul de Project
Manager pentru cel de-al doilea magazin din Bucureşti, care va
fi construit pe un teren de 13,7 ha, situat pe Bd. Theodor Pallady.
Magazinul va avea un suprafaţa desfăşurată de 67.430 mp.
Optim PM va oferi, de asemenea, pentru acest proiect de amploare servicii de Cost şi Design Management, Tendering şi Procurement, Servicii de Coordonare SSM şi Dirigenţie de Şantier.
Anterior, Optim PM a realizat şi raportul de Technical Due Diligence aferent terenului menţionat anterior, asistând clientul în procesul de achiziţie a acestuia.
Autorizaţia de construire a fost obţinută în luna octombrie 2017, iar
proiectul urmează să fie livrat în
trimestrul al IV-lea 2018.

Gothaer asigură riscurile de terorism, greve, revolte şi tulburări civile
În ultimii ani, riscul de terorism nu mai este unul excepţional și,
din păcate, acesta s-a manifestat nu doar în zone de conflict, ci
și în afara acestora.
În acest context, dar şi din grija față de siguranța clienților săi, începând cu decembrie 2017, Gothaer devine primul asigurător din
România care include în mod automat, riscurile de terorism, greve, revolte şi tulburări civile în polița de asigurare medicală pentru
călătorii în străinătate. Riscul de terorism, dar şi riscurile de greve,
revolte şi tulburări civile, erau până acum în mod tradiţional prevăzute la excluderi, la acest capitol rămânând acum doar situaţiile în
care sunt implicate arme nucleare, biologice sau chimice.
Acoperirea urmează teritorialitatea poliţei de călătorie în străinătate, putând fi valabilă în întreaga lume, cu excepția zonelor de
conflict, acoperind cheltuielile medicale survenite ca urmare a
vătămărilor apărute în cazul unui eveniment asigurat. Mai multe
informaşii la www.gothaer.ro.

INFO
Informații de la membrii AHK România publicăm în mod regulat în
pagina noastră de internet la secțiunea Presă și Publicații / Membrii Camerei informează și pe pagina de Facebook.

Ambasada Germaniei informează
Târg de Crăciun cu scop caritabil
Ca în fiecare an, Ambasada Germaniei organizează în parcarea
de lângă Ambasada Germaniei, vineri, 8 decembrie, între orele
16.00 și 20.00 un târg de Crăciun cu scop caritabil. Nu vor lipsi

www.ahkrumaenien.ro
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vinul fiert, cârnaţii la grill, dulciurile de tot felul, voia bună şi muzica.
Vă aşteptăm cu drag!

Noi membri
Le urăm bun-venit noilor membri AHK România:
Wirtschafts-Assekuranz Makler GmbH München Broker de
Asigurare Sucursala Sibiu
Str. Justiției, nr. 3
550004 Sibiu
Tel.: +40 727 264783		
rni@wiass.com
www.munich.wiassgruppe.com
Remus Adrian Nistor

Noi membri
Le urăm bun-venit noilor membri AHK România:
Dunwell Romania
Bd. Iuliu Maniu, nr. 616, corp B
061119 București
Tel.: +40 740 850162		
doers@dunwell.eu
www.dunwell.eu
Daniel Cautis
Agenție imobiliară specializată în
spații industriale și de depozitare
Henkel România SRL
Str. Ioniţă Vornicul, nr. 1-7
020325 București
Tel.: +40 21 2032600
Fax: +40 21 2032622
henkel.ro@henkel.com
www.henkel.ro
Niculae Olteanu
Detergenți și produse de curățat;
produse pentru înfrumusețare;
adezivi
Jungheinrich România SRL
Șos. București-Ploiești, km 57
nr. 876
107059 Tătărani
Tel.: +40 244 700701
Fax: +40 244 700701
office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro
Zeno-Wilhelm Molitor
Intralogistică: sisteme logistice și
servicii
REC IMMPULS SRL	
Str. Iulia Hașdeu, nr. 3, parter
010835 București
Tel.: +40 21 3106688
Fax: +40 31 7107295
bucharest@r-e-c.eu
www.r-e-c.eu
Tudor Alexandru Popp
Servicii de consultanță tehnică și
proiectare pentru clădiri de birouri
și centre comerciale
Ritab CNC S.R.L.
Str. Zorilor, Nr. 34, hala 1
530153 Miercurea Ciuc
Tel.: +40 730 603028		
office@ritab.ro
www.ritab-deutschland.de
Stefan Burckhardt
Operațiuni de mecanică generală,
prelucrare de piese metalice și
operațiuni de frezare pe mașini
CNC Marca Haas
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Asigurări în special pentru firmele
de transport, casele de expediții
și utilaje de construcții; asigurări
de sănătate, călătorie și de grup

anunț
Companie caută reprezentant comercial
NEPTUN S.A., principalul producător de transmisii mecanice
din România pentru industria cimentului, metalurgiei, mineritului,
producerii hârtiei și cauciucului, pentru producerea zahărului, etc.
caută Reprezentant Comercial exclusiv pentru activitatea de reprezentare pe piețele din Germania, Austria și Olanda.
Activitatea de reprezentare va fi dedicată lărgirii portofoliului de
clienți din Germania pentru întreaga gama de produse Neptun de
catalog, dar mai ales la temă.
Persoanele interesate trebuie să cunoască limba engleză și să
dețină bune cunoștințe comerciale și tehnice, fiind rugate să
transmită CV-ul și o scrisoare de intenție la adresa: office@neptun-gears.ro. Cele care au lucrat sau încă lucrează în domeniul
execuției angrenajelor și reductoarelor de turație vor avea un
avantaj. Persoanele care îndeplinesc condițiile minime impuse,
vor fi contactate pentru detalierea condițiilor colaborării.
Persoană de contact: Dipl. Ing. Mihai Grecu, Export Manager
Tel.: +40 244 333400; Fax: +40 244 333054
Mobil: +40 726 122121
E-mail: mgrecu@neptun-gears.ro
www.neptun-gears.ro

În atenţia membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie
Româno-Germane
Doriţi să ne comunicaţi ceva?
S-a schimbat conducerea firmei dumneavoastră? Inauguraţi un nou sediu?
Aţi semnat un contract important? etc.
Trimiteţi un scurt comunicat de presă doamnei Carmen Kleininger
E-Mail: kleininger.carmen@ahkrumaenien.ro
Tel.: +40 21 2079150, 2231531
Fax: +40 21 2231538
Informațiile au fost preluate și prelucrate din presa germană și românească. Nu garantăm corectitudinea
informațiilor.
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