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E l a b o r a r e a 
strategiei de 
dezvoltare a 
sistemului de 
î n v ă ț ă m â n t 
profesional din 
România este 
susținută in-
tens de actu-

alul Guvern. Acum o lună a fost 
pus în dezbatere publică de că-
tre Ministerul Educației un docu-
ment pe această temă. Acesta ar 
trebui să inițieze discuții despre 
problematici importante precum 
căile de acces la învățământul 
profesional, finanțare, contracte 
și certificare și să ducă la clarifica-
rea în ce privește pașii de urmat. 
În acest sens au fost organizate 
discuții nu doar în București, ci în 
întreaga țară, implicat fiind și me-
diul privat sau alți actori relevanți. 
Pentru că un lucru este clar: 
Mentalitățile se schimbă numai 
dacă are loc un schimb de idei. 
Comitetul româno-german pen-
tru învățământ profesional, con-
dus de AHK România, împreună 
cu Cluburile oamenilor de afaceri 
din Brașov, Satu Mare, Sibiu și 
Timișoara, reunește și reprezintă 
interesele companiilor germane 
legate de învățământul profesio-
nal, aducându-și un aport impor-
tant în dialogul cu autoritățile. 
     Salutări cordiale,

Sebastian Metz 
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eveniment Branșe

sărbătoarea verii 2016

Într-o atmosferă destinsă am 
sărbătorit alături de circa 500 
de membri, prieteni și oaspeți, 
tradiționala Sărbătoare a Verii. 
După deschiderea de către noul 
Președinte AHK Dragoș Anastasiu, 
a vorbit Ambasadorul Germaniei la 
București, ES Werner Hans Lauk, 
care a subliniat excelenta calitate a 
relaţiilor româno-germane.

creșterea cifrei de afaceri în 
industria textilă și a modei

Cifra de afaceri a industriei ger-
mane textile și a modei a crescut 
în 2015 față de anul precedent 
cu 1,9% la 29 mld. EUR. Astfel 
această branșă a evoluat mai bine 
decât se estimase la începutul 
anului trecut. De această evoluție 
bună profită și angajații, numărul 
acestora a crescut cu 1,5%.  

exporturile germane cresc puternic   

Exporturile germane au crescut pu-
ternic în luna aprilie faţă de luna pre-
cedentă, cu 3,8% la 104,3 mld. EUR. 
În martie exporturile erau în ușoară 
scădere. Importurile s-au menţinut în 
aprilie la valoarea de 78,7%, aproa-
pe neschimbate. Către statele Uniunii 
Europene au plecat produse în valoa-

re de 61,3 mld. EUR și s-au importat 
mărfuri în valoare de 52,9 mld. EUR. 
În afara UE economia germană a ex-
portat produse în valoare de 43 mld. 
EUR, valoarea importurilor în aceste 
state fiind de 25,7 mld. EUR.    

conjunctură

Stimați membri, 
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 evenimente 
sărbătoarea verii - 16 iunie 2016
Într-o atmosferă destinsă am sărbătorit alături de circa 500 de 
membri, prieteni și oaspeți, tradiționala Sărbătoare a Verii. 
După deschiderea de către noul Președinte AHK Dragoș Ana-
stasiu, a vorbit Ambasadorul Germaniei la București, E.S. Werner 
Hans Lauk, care a subliniat excelenta calitate a relaţiilor româ-
no-germane în toate domeniile, lăudând de asemenea investiţiile 
germane în România, a căror creștere este atât cantitativă, cât și 
calitativă. Printr-un scurt material video i-am mulţumit domnului 
Radu Merica pentru activitatea sa în cadrul Consiliului Director 
al AHK România. O laudatio a susţinut Ovidiu Ganţ, Deputat și 
reprezentantul minorităţii germane în Parlamentul României.
Transmisiunea directă a meciului de fotbal din cadrul Campiona-
tului European, Germania-Polonia, a încheiat o seară sportivă, în 
care oaspeții au avut ocazia de a participa la un turneu de fotbal 
de masă sau și-au demonstrat abilitățile fotbalistice, șutând la 
poartă. 
Le mulțumim pe această cale firmelor Timișoreana (www.ur-

sus-breweries.ro) și Lang Bräu (office@5sterne.ro) care cu 
specialitățile lor au contribuit la o seară destinsa, dar și Brot Manu-
factur (www.brotmanufactur.ro) pentru produsele de panificație 
oferite, Sweet Delights (http://sweetdelights.ro/) pentru Cake 
Pops, Pandorra Story Style (http://www.pandorrastyle.ro/) pen-
tru zonele de entertainment și intrarea spectaculoasă, Concordia 
(http://www.concordia.org.ro/acasa/) pentru Give-away și lui 
Doru Pușcașu (doru.puscasu@gmail.com) pentru concept, gra-
fică și video.
De asemenea dorim să le mulțumim sponsorilor care prin 
contribuțiile lor sau prin premiile de la tombolă puse la dispoziție 
și-au adus aportul decisiv la o seară de vară reușită. Veniturile 
din premiile de la tombolă vor fi donate Fundației pentru ajutora-
rea persoanelor vârstnice „Altenhilfe Bukarest“ și Asociației Pavel 
care se ocupa de copiii bolnavi de cancer, leucemii și anemii gra-
ve. 
Fotografii de la eveniment vor fi în curând disponibile pe site-ul 
www.ahkrumaenien.ro la secțiunea Evenimente/Galerie foto.

Le mulțumim celor care și-au arătat disponibilitatea de a susține 
financiar Sărbătoarea Verii 2016:

Sponsor Gold
E.ON România 

Sponsori Silver
Implenia Baugesellschaft m.b.H. Wien - Sucursala Voluntari

Intermedicas
Kaufland Romania

Penny Market
TMG Consultants

Sponsori Bronz (în ordine alfabetică):

Asociaţia Environ

Asociaţia Forestierilor din Ro-

   mânia ASFOR

Banca Comercială Română

BASF

BMW Group Romania

Bosch

bpv GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ

Claas Regional Center South 

East Europe

Commerzbank 

Danubius Travel

Deutsche Bank

Deutsche Leasing Romania IFN

DREES & SOMMER Romania 

EBS România

Electromagnetica

Elmas

Frăţilă, Rödl & Partner

H.&E. Reinert România

Heberger Construcţii

HeidelbergCement România

Infineon Technologies România

Karl Heinz Dietrich International

    Exped

KATED Metering Services

KIRCHHOFF Automotive Româ-

   nia 

Kraftanlagen România

LANXESS

Lisa Dräxlmaier Autopart Româ-

   nia

Lufthansa 

MARSH România

MAX BOEGL România

Mazars România

Mercedes-Benz România 

METRO Cash and Carry Româ-

   nia

Mușat & Asociaţii

Noerr

Porsche Group România

Premium AEROTEC

Radisson Blu Hotel, Bucharest 

Raiffeisen Bank

Romelectro Group

Romkatel

SAP România

Schaeffler România

SELGROS Cash & Carry

Siemens

STALFORT Legal. Tax. Audit.

Teaha Management Consulting

Telekom Romania

TUI TravelCenter

UniCredit Bank

Wiebe România

WIROM GAS

 agenDa 
pria events: strategia energetică a româniei până în anul 2030 - 
sheraton Hotel București, 5 iulie
PRIAevents, in parteneriat cu Camera de Comerț Româno-
Germană, organizează conferința PRIA Energy - un eveniment 
complex dedicat sectorului energetic din România. Evenimentul 
reunește cei mai importanți lideri din energie, consultanți, avocați, 
investitori, bancheri și reprezentanți ai mass media. In cadrul 
conferinței veți afla noutăți din domeniul energetic, analize la un 
nivel înalt, noi tehnologii, evoluții, inovații și oportunități de investiții
Membrii AHK România beneficiază de o reducere de 20%. Pen-
tru mai multe detalii: raluca.voivozeanu@priaevents.ro.  

Întâlnirile firmelor bavareze
În numele Landului Federal Bavaria, reprezentat de Ministerul Ba-
varez pentru Economie și Media, Energie și Tehnologie, vă invităm 
la următoarele întâlniri, la:  

Iunie 2016
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  Arad, 15 septembrie 2016 și
București, 13 octombrie 2016.

Scopul acestor întâlniri este de a oferi firmelor și oamenilor de 
afaceri bavarezi o platformă pentru o mai bună cunoaștere reci-
procă și schimb de experiență. În dimineața aceleiași zile va avea 
loc, atât la Arad cât și la București, workshop-ul „Invest in Digital 
Bavaria“. Firmele românești participante la acest workshop vor fi 
invitate seara la Întâlnirea firmelor bavareze.
Vă rugăm să ne comunicați la care din cele două întâlniri doriți să 
participați. Participarea este gratuită. 
persoană de contact: oana Băiașu
e-mail: baiasu.oana@ahkrumaenien.ro
tel.: +40 21 2079115; fax: +40 21 2231050

sumar al evenimentelor 

 Data locul tema

5 iulie București PRIA Events: Strategia energetică a României până 
în 2030

6 septembrie București Întâlnirea lunară a membrilor 

15 septembrie Arad Întâlnirea firmelor bavareze

27- 30 
septembrie

Cluj și 
București Delegație de afaceri din Baden-Württemberg

13 octombrie București Întâlnirea firmelor bavareze

21 - 25 
noiembrie București Simpozion “Soluţii germane pentru industria 

alimentară din România”.

 aHk românia informează 

o nouă publicaţie aHk românia
Camera de Comerţ și Industrie Româno-
Germană a editat o nouă publicaţie, "Cur-
tea de Arbitraj de pe lângă AHK România", 
în care prezintă avantajele Curții de Arbitraj, 
un model de clauză compromisorie și Re-
gulamentul Curții de Arbitraj de pe lângă 
AHK România.
Înființată în 2011, Curtea Permanentă de 
Arbitraj de pe lângă AHK România este în 
măsură să soluționeze litigiile, emițând o 

hotărâre cu aceeași valoare ca orice altă decizie judecătoreas-
că a instanțelor de stat, reducând totodată considerabil efortul 
părților implicate și durata procesului arbitral. Mai multe informații 
despre Curtea de Arbitraj găsiți aici.  

oferte members2members

Cele mai recente oferte: Regus International, Allianz Țiriac 

Asigurări.

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

un nou proiect aHk românia
În a doua jumătate a acestui an Camera de Comerţ și Industrie 
Româno-Germană va derula proiectul „Soluţii germane pentru 
industria alimentară din România”. Proiectul se desfășoară în ca-
drul programului Ministerului Federal al Economiei și Energiei din 
Germania pentru accesarea de pieţe noi cu susţinerea acestuia. 
Scopul iniţiativei este încurajarea schimburilor comerciale româ-
no-germane cu accentul pe mașini și utilaje destinate industriei 
alimentare. 

Agricultură: Agrarius

Automotive: Webasto Thermo & Comfort Romania, Autonet Im-

port, Augsburg International

Călătorii: TUI Travel Center, SnowTrex, Deutsche Lufthansa

Comerț: ALCOR INVEST 2000, Dionis Prestcom, Testo Romania, 

SILDAN Import Export, 5 Sterne Deutschland

Comunicare: Lingua TranScript

Consultanță: Ensight Management Consulting,TÜV Rheinland 

Romania, Gilescu Văleanu Nathanzon & Partenerii

Curierat și transport: Dacorom International, Holleman Special 

Transport & Project Cargo

Energie & Mediu: RWE Energie, WESSLING România, Asociația 

Environ

Hoteluri/Restaurante: Crowne Plaza Bucharest, JW Marriott 

Bucharest Grand Hotel, K+K Hotel Elisabeta, angelo Airporthotel

Imobiliare: Regus International

Office Management: berolina

Producție/prelucrare metale: Astra Rail Industries

Sănătate: Rețeaua de sănătate Regina Maria

Servicii bancare și asigurări: ProCredit Bank, Gothaer Asigurări, 

Allianz Țiriac  Asigurări

Servicii IT&C: Beia Consult International, Infrasoft, re7consulting

Resurse umane, Traininguri: Stein & Partner Management Con-

sulting, Euramis Consulting, Werner Seeger Qualitätsmanage-

ment Romania, TLB The Learning Business, Organisation Consul-

ting Prod SRL, Kanne & Joos Verde  Energies SRL

Textile industriale: Salesianer Miettex
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Proiectul prevede o delegaţie germană în România, în perioada 
21-25 noiembrie 2016, ocazie cu care AHK România va organiza 
un simpozion de specialitate în București, dar și întâlniri individu-
ale între reprezentanţii firmelor germane participante la proiect și 
reprezentanţii firmelor românești interesaţi de colaborare în acest 
domeniu. În curând vor fi disponibile mai multe detalii despre pro-
iect pe pagina http://rumaenien.ahk.de/ro/proiecte/. În cazul în 
care proiectul prezintă interes pentru dumneavoastră, vă rugăm 
să ne contactaţi. 
persoană de contact: roxana clodnițchi
e-mail: clodnitchi.roxana@ahkrumaenien.ro
tel.: +40 21 2231535; fax: +40 21 2079144

 Branșe 

creștere a cifrei de afaceri în industria germană 
textilă și a modei
Cifra de afaceri a industriei textile și a modei a crescut în 2015 față 
de anul precedent cu 1,9% la 29 mld. EUR. Astfel această branșă 
a evoluat mai bine decât se estimase la începutul anului trecut. 
De această evoluție bună profită și angajații, numărul acestora a 
crescut cu 1,5% la circa 117.000 persoane (exceptând industria 
de încălțăminte și pielărie). Cifra de afaceri a industriei de textile și 
textile tehnice a înregistrat o creștere de 3,4%. 
Industria de textile și îmbrăcăminte, inclusiv cea de încălțăminte 
și pielărie cu circa 1400 de companii și peste 132.000 de angajați 
este în Germania cea de-a doua industrie din domeniul bunu-
rilor de consum. Companiile din industria textilă sunt furnizori 
importanți pentru branșe precum automobile, aeronautică, me-
dicină, geotehnologie etc.  

noi comenzi pentru industria construcțiilor de 
mașini
În luna aprilie comenzile pentru industria construcțiilor de mașini 
și utilaje au depășit nivelul anului anterior cu 3% în termeni reali. 
După ce în luna martie comenzile externe au fost cele care au 
contribuit la creșterea, în aprilie a fost rândul comenzilor inter-
ne care au crescut cu 11%. În ambele cazuri responsabile sunt 
comenzile cu volum mare, care nu sunt o raritate în această in-
dustrie. În lunile februarie-aprilie constructorii de mașini și utilaje 
au înregistrat o creștere a comenzilor de 10% faţă de aceeași 
perioadă a anului trecut. Comenzile interne au crescut în acest 
interval cu 6%, cele externe cu 12%. 

robotica și automatizările ajung la un volum re-
cord al cifrei de afaceri 
Domeniul robotică și automatizare a ajuns în 2015 la o cifră de 
afaceri record de 12,2 mld. EUR, un plus de 7% faţă de anul 

anterior. Partea de robotică a avut un rezultat record de 3,3 mld. 
EUR (+1%), iar prelucrarea industrială a imaginilor a ajuns la 2 mld. 
EUR (+9%). În 2016 acest segment ar putea crește cu încă 8% 
la 2,2 mld. EUR. Introducerea de roboţi industriali la nivel global 
se dezvoltă tot mai mult. În perioada 2010-2015 au fost instalaţi 
circa 1,1 mil. de noi roboţi industriali , astfel că și în anii următori 
cererea de roboţi va evolua dinamic. Până în 2018 în fabricile din 
întreaga lume vor fi instalaţi 2,3 mil. de roboţi industriali, ceea ce 
ar însemna o creștere medie anuală de 12%. 

industria de automobile este branșa germană 
cu cel mai mare aport la piaţa mondială
Cu un aport de 20% concernele germane de automobile repre-
zintă cea mai importantă industrie a Germaniei pe plan extern, ur-
mată de industria aeronautică și aerospaţială, cu 19,9%. Pe locul 
al treilea, cu o pondere de 15,8% la piața mondială se află con-
strucţiile de mașini și utilaje. Branșe germane precum construcțiile 
de nave, aparate de prelucrare a datelor, tehnica destinată radi-
odifuziunii au pierdut mult din pondere la piața mondială. La fel și 
fierul și oțelul. Ponderea industriei germane la industria mondială 
este în medie de 10,6% (1995: 13,0%). 

Publicitate
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 conjunctură 

exporturile germane cresc puternic
Exporturile germane au crescut puternic în luna aprilie faţă de 
luna precedentă cu 3,8% la 104,3 mld. EUR. În martie exportu-
rile erau în ușoară scădere. Importurile s-au menţinut în aprilie la 
valoarea de 78,7%, aproape neschimbate. Către statele Uniunii 
Europene au plecat produse în valoare de 61,3 mld. EUR și s-au 
importat mărfuri în valoare de 52,9 mld. EUR. În afara UE eco-
nomia germană a exportat produse în valoare de 43 mld. EUR, 
valoarea importurilor în aceste state fiind de 25,7 mld. EUR. Faţă  
de aprilie 2015 exporturile în aceste state au scăzut cu 0,7%, iar 
importurile cu 3,8%. 

 consum 

cea mai mare creștere a cheltuielilor de con-
sum din anul 2000 încoace
Cheltuielile de consum au crescut în Germania în 2015 cu 1,9% 
față de anul trecut. Conform Institutului Federal de Statistică este 
cea mai mare creștere din 2000 încoace. Gospodăriile private au 
cheltuit în special pentru cazări și gastronomie (+6,0%), dar și 
pentru obiecte și aparte casnice (+3,4%). Cheltuielile de consum 
pentru întreținerea locuinței, apă, curent și gaze au crescut cu 
1,1%. În Uniunea Europeană rata medie de creștere a cheltuielilor 
a fost de 2,1%. 

 seminarii 

Seria de seminarii organizate de Camera de Comerţ și Industrie 
Româno-Germană continuă cu teme interesante și diversificate: 

 Data limBa tema lector

28
iunie română Vânzări

mihai n. rădulescu, 
miraD gloBal

persoană de contact: anca mihoci
e-mail: mihoci.anca@ahkrumaenien.ro 
tel.: +40 21 2231535; fax: +40 21 2231050 

 econet românia 

econet romania este iniţiativa GreenTech a Camerei de Comerţ şi Industrie Româ-

no-Germane (AHK România), o platformă de informare, networking & marketing în 

domeniile construcţii, energie şi mediu: www.econet-romania.com

Delegaţie de firme românești în germania 
În perioada 19-23 iunie 2016 AHK România a organizat o 
delegație de informare cu tema „Biogaz - Waste to Energy" la 
Berlin, Leipzig și în zonele adiacente. Deplasarea a vizat, prin vi-
zitarea mai multor proiecte de referință în compania mai multor 
specialiști germani, încurajarea colaborării româno-germane pe 
termen mediu și lung.
Participanții români la delegație au reprezentat toate domeni-
ile de referință ale tematicii delegației. Astfel au fost prezenți 
reprezentanți ai Ministerului Energiei și ai ANRE, ai Institutului Na-
ţional de Cercetare și Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-
CA, dar și operatori ai instalațiilor de biogaz din România cum ar 
fi Genesis Biotech sau ai companiilor românești ce au intenția de 
a investi în domeniul biogaz.
Vizitele la companiile germane au fost foarte productive, 
reprezentanții acestora au împărtășit cu plăcere din experienţa 
îndelungată a Germaniei în domeniul biogazului și energiilor re-
generabile, manifestându-și interesul unor colaborări viitoare cu 
partea română. 
Delegația a inclus vizitarea campusului EUREF, unde a fost pusă 
în funcţiune o unitate în cogenerare care funcționează pe biogaz,  
vizitarea instalaţiei de biogaz a societăţii GASAG din Rathenow 
și a unei noi instalații în Ruheleben. A treia instalaţie de biogaz 
vizitată de delegație a fost cea a companiilor de gospodărie a 
apei din Berlin. În Saxonia și Brandenburg s-au vizitat Centrul de 
Cercetare German în domeniul biomasei (DBFZ) și Satul indepen-
dent energetic Feldheim.
Proiectul s-a derulat în cadrul programului „Energy Solutions 
Made in Germany", fiind cofinanțat de Ministerul Federal al Eco-
nomiei și Energiei din Germania.

gala green Business index
Peste 400 de companii, în creștere cu peste 60% față de anul 
precedent, s-au înscris în competiția Green Business Index (GBI) 
2016, barometrul responsabilității față de mediu a companiilor 
din România. Green Business Index este, începând cu 2010, o 
competiție consacrata între companiile din România, în domeniul 
performanțelor în managementul și protecția mediului înconjură-
tor, organizată de Asociația Green Revolution, în parteneriat cu 
Norges Vel (Asociația Regală Norvegiană pentru Dezvoltare) și cu 

www.ahkrumaenien.ro
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/event/events/seminar-vanzari-6/?cHash=0efe39b7fb9b0cb108921226d6dc6f15
mailto:mihoci.anca%40ahkrumaenien.ro%20%0D?subject=
http://rumaenien.ahk.de/ro/dienstleistungsangebot00/seminarii-si-pregatire-profesionala/
http://rumaenien.ahk.de/ro/proiecte/econet/
http://rumaenien.ahk.de/ro/proiecte/econet/


6 www.ahkrumaenien.ro

Buletin  
informativ
Newsletter al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane

Iunie 2016

finanțare din partea Fondurilor Norvegiene și susținută de econet 
romania. J.W. Marriott Bucharest Grand Hotel a fost desemna-
tă cea mai responsabilă companie față de mediu în cadrul Ga-
lei Green Business Index. Pe locurile următoare s-au clasat DHL 
Express Romania, Dacris Impex, Graphtec Design, HOCHLAND 
Romania. Raportul final Green Business Index 2016 poate fi des-
cărcat aici. Mai multe informații găsiți pe site-ul econet romania.  

 noi memBri 
Le urăm bun-venit noilor membri ai AHK România :

sauter gmbH
Auf der Breite 3
78564 Wehingen 
Tel.:  +49 7426 5200
Fax: +49 7426 520220
www.sauter-drehteile.de
Lore Hafen, Wolfgang Hafen, 
Hubert Hafen
Producţie piese strunjite-frezate 
de precizie 

volter srl
Bd. Bucovina nr. 97
725300 Gura Humorului 
Tel.: +40 230 234200
Fax: +40 230 708920
office@volter.ro
www.volter.ro
Lucreţiu Gabor
Comerţ cu echipamente electrice 
– distribuţie, Servicii de instalaţii 
electrice, Servicii – Tablotier elec-
tric – proiectare şi echipare ta-
blouri electrice 

info
Informații de la membrii AHK România publicăm în mod regulat în 
pagina noastră de internet la secțiunea Presă și Publicații / Mem-
brii Camerei informează.

 târguri și expoziții 

Asia Fruit Logistica, Hong Kong
7 - 9 septembrie 2016
Târgul Internațional pentru marketingul legumelor și fructelor
www.asiafruitlogistica.com

IFA - World of Consumer Electronics, Berlin
2 - 7 septembrie 2016
Echipamente electronice de consum
www.ifa-berlin.com

InnoTrans, Berlin
20 - 23 septembrie 2016
Târgul internațional pentru industria feroviară
www.innotrans.de

IAA Nutzfahrzeuge, Hanovra
22  - 29 septembrie 2016
Târgul internațional pentru vehicule comerciale
www.vda.de

Persoane de contact târguri:
Deutsche Messe Hannover și Messe Berlin: 
Luminiţa Constantin, Tel. 021 2079164; Fax: 021 2231538 
E-mail: constantin.luminita@ahkrumaenien.ro

Spielwarenmesse Nürnberg și ExpoReal München:
Rosemarie Negrea, Tel. 021 2079167; Fax: 021 2231538
E-mail: negrea.rosemarie@ahkrumaenien.ro

 anunț 

angajăm personal temporar
Căutăm companii care doresc să pună la dispoziție personal, 
pentru o perioadă limitată de timp. Avem nevoie din iulie până în 
septembrie de 20 de mecanici pentru construcții-montaj în Hei-
delberg, nord-vestul landului Baden-Württemberg. 
Contact: Tel.: +49 (0) 7131- 911587 (germană sau engleză)
E-mail: info@haag-zeitarbeit.de

      EDitoR:
Camera de Comerț și Industrie 
Româno-Germană
Str. Clucerului 35, et. 2
011363 București
Tel.: +40 21 2231531
Fax: +40 21 2231538
E-Mail: drahk@ahkrumaenien.ro
kleininger.carmen@ahkrumaenien.ro
Internet: www.ahkrumaenien.ro

Închiderea ediției: 27.06.2016

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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