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aHK informează Branşe

aHK românia la ceremonia 
de absolvire a spGK 

AHK România a participat prin 
Matilda Soare la ceremonia de ab-
solvire a celei de-a patra generații 
de absolvenți ai Școlii Profesionale 
Germană Kronstadt (SPK). 126 de 
elevi au absolvit cursurile acestei 
școli profesionale în sistem dual. 
Toți absolvenții au primit oferte de 
angajare din partea companiilor 
partenere. 

industria chimică germană în 
creștere

După creșteri importante în prima 
jumătate a anului, industria chimi-
că germană a revizuit în creștere 
prognozele pentru anul în curs. Și 
pentru a doua jumătate a anului 
sunt așteptate rezultate bune ale 
industriei chimice, în țară și străină-
tate. Până anul viitor se estimează 
o creștere economică stabilă.

exporturile germane cresc peste așteptări   

Comerțul exterior al Germaniei crește 
în continuare. Astfel, în luna mai față 
de luna anterioară creșterea exporturi-
lor a fost de 1,4%, așteptările indicînd 
o creștere de 0,3%. Au fost exportate 
bunuri în valoare de 110,6 mld. EUR, 
în creștere cu 14,1% față de anul tre-
cut. De asemenea importurile au evo-

luat și ele peste așteptări. În luna mai 
acestea au crescut cu 1,2% față de 
luna anterioară și cu 16,2% compa-
rativ cu anul trecut, atingând valoarea 
de 88,6 mld. EUR. Cel mai dinamic a 
evoluat comerțul Germaniei cu statele 
din afara UE. 

conjunctură

Stimați membri, 
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Și pentru a 
doua jumăta-
te a anului vă 
pregătim eve-
nimente intere-
sante, cu teme 
divers i f icate.  
Pe lângă întâl-
nirile lunare ale 

membrilor, întâlnirile firmelor ba-
vareze și evenimentele regionale 
vă invităm să fiți alături de noi și 
în călătoria de afaceri „Eficiența 
energetică în industrie” sau în 
Germania la delegația cu tema 
industria lemnului. 
Pe lângă acestea organizăm 
în luna octombrie prima ediție 
a conferinței de specialitate pe 
tema arbitrajului. În cadrul aces-
teia vom discuta împreună cu 
arbitri cu experiență la nivel eu-
ropean despre „cross border ar-
bitration“ și vom aborda aspecte 
de best-practice. Conferința va 
avea loc în limba engleză și se 
adresează tuturor specialiștilor 
respectiv celor interesați de ar-
bitraj, dar și persoanelor de con-
ducere din cadrul companiilor. În 
curând vă vom pune la dispoziție 
programul complet. 
Ne bucurăm să fiți alături de noi în 
număr cât mai mare și vă dorim în 
continuare o vară frumoasă. 
     Salutări cordiale, 

Sebastian Metz

Sebastian METZ  
Director general 
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 evenimente 

sărbătoarea verii - Hotel radisson Blu, 22 iunie
Le mulțumim încă o dată companiilor-membre care au sponsori-
zat evenimentul din acest an, contribuind la o seară reușită:

sponsori Gold
E.On

Intermedicas
Lidl Romania

Lufthansa
sponsori silver

BANCA COMERCIALA ROMANA
Bosch

Implenia Baugesellschaft m.b.H. Wien - Sucursala Voluntari
Kaufland Romania
NTT Data Romania

 aGenDa 
sumar al evenimentelor 

 aHK românia informează 

aHK românia prezentă la ceremonia de absol-
vire a şcolii profesionale Germane Kronstadt
AHK România a participat prin Matilda Soare la ceremonia de 
absolvire a celei de-a patra generații de absolvenți ai Școlii Pro-
fesionale Kronstadt (SPGK). 126 de elevi au absolvit anul acesta 

cursurile acestei școli profesionale în sistem dual și toți absolvenții 
au primit oferte de angajare din partea companiilor partenere. 
AHK România a fost prezentă în cadrul Comisiilor de evaluare, 
pentru a urmări derularea acestui proces în cadrul examenului de 
certificare a competențelor profesionale. În urma observării pro-
cesului de evaluare am eliberat, ca și în anii trecuți, diplomele care 
atestă certificarea duală cu elemente din sistemul german.  

programul members2members

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

 conjunctură 

exporturile germane cresc peste așteptări
Comerțul exterior al Germaniei crește surprinzător de mult. Astfel, 
în luna mai față de luna anterioară creșterea exporturilor a fost de 
1,4%, așteptările situându-se la 0,3%. Au fost exportate bunuri 
în valoare de 110,6 mld. EUR, în creștere cu 14,1% față de anul 
trecut. De asemenea importurile au evoluat peste așteptări. În 
luna mai acestea au crescut cu 1,2% față de luna anterioară și 
cu 16,2% comparativ cu anul trecut, atingând valoarea de 88,6 
mld. EUR. Mai dinamic a evoluat comerțul cu statele din afara UE, 
exporturile către aceste state au crescut cu 17,3% și importurile 
cu 22,3% față de luna anterioară.

Iulie 2017

 Data locul tema

5 septembrie Bucureşti Întâlnirea membrilor

12 septembrie Bucureşti econet #2 legal update: Environment & 
Energy

14 septembrie Bucureşti Workshop "Digital Bavaria" și
Întâlnirea firmelor bavareze

21 septembrie Satu Mare Eveniment regional

26 septembrie Bucureşti Business Breakfast

4 - 6 octombrie München Expo Real

5 octombrie Bucureşti HR Get Together

24 octombrie Braşov Eveniment regional

Automotive: Webasto Thermo & Comfort Romania, Autonet Im-

port, Augsburg International, Automotive GURU NET

Călătorii: TUI Travel Center

Comerț: ALCOR INVEST 2000, Testo Romania, SILDAN Import Ex-

port, 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 So-

lutions, FSP Global, re7consulting 

Resurse umane, Traininguri: Euramis Consulting, TLB The Lear-

ning Business, Organisation Consulting Prod SRL
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indicele ifo crește în continuare
Pentru a treia lună consecutiv indicele Ifo crește din nou, atin-
gând un nivel-record. Noile cifre oferă motive de optimism. În luna 
iunie indicele se situa la 115,2 puncte, în iulie a crescut cu 0,8 
puncte, având o valoare de 116 puncte, ceea ce înseamnă un 
nou record din 1990 încoace. Indicele reflectă situația economică 
actuală și așteptările pentru următoarele șase luni. Au fost ches-
tionate circa 7.000 de companii din Germania din diferite branșe. 
Economiștii se așteptau la o scădere a valorii indicelui. Dar, în 
ciuda declanșării procedurilor de Brexit și a altor provocări, eco-
nomia mondială evoluează pozitiv. 

 Branşe 

a crescut semnificativ producția germană
Pentru a cincea lună consecutiv, firmele germane au înregis-
trat în luna mai creșteri semnificative ale producției. Industria, 
construcțiile și producătorii de energie au înregistrat împreună 
creșteri ale producției cu 1,2% față de luna anterioară. În apri-
lie producția înregistra o creștere de 0,7%. Dinamica cererilor 
de la finalul anului 2016 s-a tradus la începutul acestui an prin 
creșterea producției, mai ales la producătorii de mașini și mijloace 
de transport. La fel s-a întâmplat și în Franța, unde producția a 
crescut în mai neașteptat cu 1,9%.

industria chimică germană revizuiește în sus 
prognoza de creștere
După creșteri importante în prima jumătate a anului, industria chi-
mică germană a revizuit în creștere prognozele pentru anul în curs. 
Și pentru a doua jumătate a anului sunt așteptate rezultate bune 
ale industriei chimice, în țară și străinătate. Până anul viitor se 
estimează o creștere economică stabilă, valabilă nu doar pentru 
Europa, ci și pentru SUA, cel mai important partener comercial. 
Și în ce privește producția, Asociația germană de profil se arată 
încrezătoare. Astfel în acest an producția industriei chimice, cea 
de-a treia ramură industrială ca mărime din Germania, ar putea 
crește cu 1,5%. În primele șase luni ale anului producția a crescut 
cu 1,5% față de anul trecut. Utilizarea capacităților de producția a 
ajuns la 87%, înregistrând  astfel un nivel record. 

scade numărul autorizațiilor de construcție în 
Germania
Numărul autorizațiilor pentru locuințe noi a scăzut în prima ju-
mătate a anului, conform Institutului Federal de Statistică. În 
funcție de tipul construcției, evoluția a fost diferită. Din mai până 
în iunie numărul autorizațiilor de construcție a scăzut cu 7,6% la 
137.000. În cazul complexelor rezidențiale numărul autorizațiilor 
a crescut cu 4%, în timp ce construcțiile de locuințe pentru una 
sau două familii au scăzut cu 11,3% respectiv 3,7%. De aseme-

nea în cazul locuințelor care ar urma să fie extinse, de exemplu 
prin mansardare, sau reabilitate scăderea a fost de 25%. În cazul 
azilelor, printre care azilele pentru refugiați, scăderea a fost cu 
aproape o treime. Experții estimează în acest an construcția a 
circa 310.000-320.000 de locuințe noi. 

 companii 

creștere cu două cifre pentru Bosch în românia
Bosch, lider global în furnizarea de tehnologii și servicii, a încheiat 
anul fiscal 2016 cu o cifră de afaceri de aproximativ 1,5 mld. RON 
(332 mil. EUR) în vânzări consolidate în România, înregistrând ast-
fel o creștere semnificativă de 22% față de anul anterior. Vânzările 
totale nete de 2,7 mld. RON (592 mil. EUR), inclusiv vânzările 
companiilor neconsolidate și livrările interne către companiile afi-
liate, au înregistrat o creștere față de anul trecut de aproximativ 
58%. „2016 a fost un an cu o creștere dinamică pentru grupul 
Bosch în România, care continuă să fie o piață importantă pentru 
Bosch”, a spus Mihai Boldijar, reprezentantul Grupului Bosch în 
România. 
În prezent Bosch numără aproximativ 4.800 de angajaţi în Ro-
mânia – o creștere cu peste 50% față de anul trecut. Se pre-
conizează o creștere a acestui număr în 2017, mai ales pentru 
locațiile din Blaj, Cluj și Timișoara.  Ca parte a angajamentului său 
solid față de România, Bosch a investit aproximativ 63 mil. EUR 
în 2016 – în special pentru continuarea dezvoltării locaţiilor de 
producție pentru Soluții de mobilitate și a activităților de cercetare 
și dezvoltare. 
Bosch operează deja 150 de proiecte de Industrie 4.0 în fabricile 
proprii – în România, unitățile de producție de la Blaj și Jucu deja 
utilizează tehnologie de ultimă oră în procesul de producție.

 piața muncii 

nou record de angajări în Germania în luna iu-
nie
Evoluția economică bună a dus la noi recorduri pe piața muncii din 
Germania. În luna iunie erau înregistrați 44,2 mil. de angajați, mai 
mulți decât oricând după reunificare. Față de anul trecut numărul 
acestora a crescut cu 657.000 sau 1,5%; față de luna anterioară 
creșterea a fost cu 84.000 de persoane sau 0,2%. Creșterea din 
mai față de iunie a fost mai mare decât media ultimilor cinci ani 
(59.000). 
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 seminarii 

Informații referitoare la seminariile din a doua jumătate a anului 
veți găsi în timp util pe pagina noastră de internet și în următoare-
le ediții ale Newsletter-ului. 

 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

econet meeting
După vacanță de vară vă propunem să ne punem la punct cu 
noutățile din domeniul energiei și al mediului. Vă așteptăm așadar 
în data de 12 septembrie 2017, ora 19:00, la primul econet me-
eting după perioada verii, pentru a afla și a discuta împreună cu 
domnul Vicepreședinte al ANRE, Emil Calotă, și cu domnul Andrei 
Orban, Președinte al Asociației Environ, alături de reprezentanți ai 
unor instituții și companii reprezentative, ultimele noutăți în aceste 
domenii. Evenimentul se va încheia cu o sesiune de networking.

econet best practice
Dorim să vă reamintim de posibilitatea de promovare a proiec-
telor verzi pe platforma noastră pentru dezvoltare durabilă www.

econet-romania.com. Ați întreprins acțiuni de CSR pe care doriți 
să le promovați? Produsele sau serviciile dumneavoastră au fost 
implicate în proiecte care au adus o contribuție la dezvoltarea du-
rabilă? Vă invităm să le promovați prin intermediul platformei Gre-
enTech a AHK România! Fiecare membru AHK are posibilitatea 
să promoveze gratuit un proiect pe an. Va rugăm să va înscrieți 
proiectele aici, pe cât posibil trilingv (engleză, română și germa-
nă). Primele proiecte & produse adăugate le puteți accesa aici. 
persoană de contact: ilinca pandele
e-mail: pandele.ilinca@ahkrumaenien.ro
tel.: +40 21 2079117; fax: +40 21 2231538

 târGuri şi expoziții 

IFA - World of Consumer Electronics, Berlin
1 - 6 septembrie 2017
Echipamente electronice de consum
www.ifa-berlin.com

Asia Fruit Logistica, Hong Kong
6 - 8 septembrie 2017
Târgul internațional pentru marketingul legumelor și fructelor 
www.asiafruitlogistica.com

EMO Hannover, Hanovra
18 - 23 septembrie 2017
Lumea prelucrării metalelor
http://www.emo-hannover.de

CMS 2017, Berlin
19 - 22 septembrie 2017
Cleaning. Management. Services
www.cms-berlin.de

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

ExpoReal München:
Ruxandra Dumitrescu, Tel. 021 2079148, Fax: 021 2231538
E-mail: dumitrescu.ruxandra@ahkrumaenien.ro

Ilinca Pandele, Tel. 021 2079117, Fax: 021 2231538
E-mail: pandele.ilinca@ahkrumaenien.ro

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

 memBrii aHK informează 

relația cu lumea digitală modelează predicțiile 
Basf din raportul automotive color trend 2017-
2018
Dorința de mai multă simplitate și transparență într-o lume digi-
tală este principalul trend identificat de raportul Automotive Color 
Trends 2017-2018 de la BASF. Colecția Translucid cuprinde 65 
de noi culori pentru automobile. Nuanțele calde sau bejul fac re-
ferire la piele, în timp ce culorile închise sau albastrul exprimă digi-
talizarea corpului uman. Culorile pastelate și cromatice, alături de 
nuanțele de albastru intens reprezintă imaginea noilor tehnologii 
și scot în evidență unicitatea erei digitale. În general, relația dintre 
fascinație și frică, așa cum este ea reflectată de oglinda noastră 
digitală, oscilează între griurile închise și cele medii.
Designerii diviziei de Produse de Acoperire a BASF din China, 
Japonia, Statele Unite și Germania dezvoltă cele mai noi culori 
pentru industria de automobile în fiecare an, desfășurând cerce-
tări ample și analize profunde. Aceștia dezvăluie tendințe globale 
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și schimbări culturale care vor influența alegerea culorilor pentru 
vehicule în următorii 3-5 ani. În plus, identifică teme unice inspira-
te din circumstanțe locale, pentru principalele regiuni: 
• Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA) – antracit închis sau 
verde gălbui cu un strat de acoperire transparent și mat (Europa), 
auriu palid împreună cu un strat de acoperire transparent (Orien-
tul Mijlociu)
• America de Nord - Undercurrent Blue, un bleumarin foarte în-
chis, cu o textură mătăsoasă
• Asia-Pacific - albul sidefiu sau roșul puternic saturat, cu minus-
cule particule sticloase.

siemens a lansat studiul „smart cities re-
search” 
Siemens a lansat studiul „Smart Cities Research” care a inclus 
orașul Alba Iulia, alături de orașele Aberdeen și Londra din Ma-
rea Britanie, Bruxelles (Belgia), precum și cartierul Kartal (Turcia). 
Cercetarea a presupus o analiză amănunţită asupra modelelor fi-
nanciare și beneficiilor obţinute pe mai multe axe de infrastructură 
inteligentă, în funcţie de priorităţile fiecărui oraș.
Pentru Alba Iulia, studiul a analizat domeniile conectivităţii, cel al 
transporturilor și energiei, trasând direcţiile de investiţii, estimând 
costurile și beneficiile și creionând următorii pași în drumul spre 
statutul de oraș inteligent.
Conform cercetării, pentru a implementa tehnologii inteligente în 
cele trei domenii identificate, orașul Alba Iulia ar trebui să inves-
tească 227 mil. EUR, iar valoarea beneficiilor, inclusiv a celor indi-
recte, s-ar ridica la peste 532 mil. EUR, cumulat pe o perioadă de 
35 de ani. Cele mai mari investiţii le-ar atrage sectorul energiei, în 
timp ce conectivitatea are cel mai bun raport investiţie-beneficiu, 
cu un cost  sub 7 milioane de euro și un beneficiu, inclusiv indirect, 
de 70 mil. euro.
În plus, studiul a identificat digitalizarea drept o oportunitate pen-
tru Alba Iulia, atât de a îmbunătăţi calitatea vieţii locuitorilor, cât 
și de a crește atractivitatea orașului pentru turiști și de a le oferi 
acestora din urmă o mobilitate crescută în regiune. Mai multe 
informaţii sunt disponibile pe: www.siemens.ro/alba-iulia .

oswald Kolb se întoarce în calitate de director 
general la continental sibiu
După trei ani petrecuți în aceeași poziție la unitatea de producție 
Continental Tianjin din China, Oswald Kolb revine ca director 
general al fabricii Continental de la Sibiu. Dr. Sami Krimi, fostul 
manager, ocupă poziția de director general al fabricii Continental 
Ingolstadt în Germania.
Compania a crescut în ultimii trei ani, ajungând la 3.500 de 
angajați. Locația s-a dezvoltat foarte mult în această perioadă: 
au fost lansate noi linii de producție și a fost construită o nouă 

clădire a centrului de cercetare și dezvoltare, iar investițiile au fost 
pe măsură. 
Oswald Kolb și-a început cariera în Continental ca student și a 
ocupat de-a lungul anilor poziții diferite în aria de producție. După 
șase ani în care a condus locația din Sibiu 2008-2014, a preluat 
conducerea fabricii din Tianjin. 
Continental și-a început activitatea în Sibiu în 2003, în strânsă 
colaborare cu universitatea locală „Lucian Blaga”. Planurile de 
viitor ale companiei includ extinderea spațiului de producție și a 
centrului de inginerie, precum și angajarea a aproximativ 1.000 
de noi persoane în următorii ani.

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 și pe pagina de Facebook.

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

aco romania
Str. 2, nr. 14
077010 Afumați
Tel.: +40 372 782626
Fax: +40 21 3513055
aco@aco.ro
Grigore Tătaru
www.aco.ro
Distribuție sisteme de drenaj

art Klett srl 
Str. Grigore Alexandrescu, nr. 79, 
clădirea 1
010624 Bucureşti
Tel.: +40 21 2241765
Fax: +40 21 3693199
geanina.ichim@editura-art.ro 
Dan Iacob
www.editura-art.ro
Activități de editare a cărților cu 
profil educațional

BarmaiD impex srl
Str. Tuzla, nr. 9-27, sector 2 
023831 Bucureşti
Tel.: +40 755 777717
kai@dsgt.org
Kai Dieckhaus
www.barmaid.ro 
Comerț cu ridicata al băuturilor

Deva steel corporation srl
Piata Iancu de Hunedoara, nr. 1
331073 Hunedoara
Tel.: +40 254 268966
office@dscorporation.ro
Victor Leu
www.dscorporation.ro
Confecția de structuri metalice și 
părți ale acestora, precum și pro-
duse de serie sau unicate în baza 
comenzilor clienților și ansamble 
pentru industria feroviară

electroaparataj sa
Calea Câmpulung, nr. 11, C7 
130098 Târgovişte
Tel.: +40 21 3166416
Fax: +40 21 3166001
office@electroaparataj.ro
Gheorghe Chițu
www.electroaparataj.ro
Fabricarea aparatelor de 
distribuție și control a electricității

itc logistic romania srl
Str. DE 301-DE 305, 
tronson 2 /H2D
507075 Braşov
Tel.: +40 268 406023
Fax: +40268406025
romania@itc-logistic.com 
Sorin Andrei Șerbănescu 
www.itc-logistic.com
Logistică
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 noi memBri 
Le urăm bun-venit noilor membri AHK România:

mobexpert
Str. Fabrica de Glucoză, nr. 21 
020331 Bucureşti 
Tel.: +40 21 2421041
Fax: +40 21 2421908
online@mobexpert.ro
Bogdan Constantin Staicu 
www.mobexpert.ro
Producător și distribuitor de 
mobilă

regatta estate srl
Str. Puskin, nr. 30, et. 4, sector 1
011996 Bucureşti
Tel.: +40 21 2329012
Fax: +40 21 2329088
office@regatta.ro
Mircea Eduard Uzunov
www.regatta.ro
Intermedieri imobiliare, admini-
strare imobile, consultanță pentru 
afaceri și management

rsm romania srl 
Str.  Frumoasă, nr. 16 
010987 Bucureşti
Tel: +40 21 3189150
Fax: +40 21 3189151
Dan Schwartz
www.rsm.global/romania/
Contabilitate și audit financiar, 
consultanță în domeniul fiscal

seven arx srl 
Str. Școlii, nr. 204
505800 Zărneşti
Tel.: +40 268 220341
Fax: +40 268 220341
sevenarx@yahoo.com
Kai Ernst Braun
Lohn pasiv producție de textile, 
producție de blugi, articole 
vestimentare sportive, pantaloni 
prespălați și colorați, incl. tăiere, 
brodare, spălare / vopsire, finisare

tipomar prod com impex srl
Str. General Berthelot, nr. 24 
010164 Bucureşti
Tel.: +40 31 4255369
Fax: +40 31 4252218
office@tipomar.ro 
Marius Emil Marinescu 
www.tipomar.ro 
Servicii tipografice

 anunț 

căutare parteneri de afaceri
SC MECANICA HUEDIN SA caută parteneri pentru achiziționarea 
pachetului majoritar sau joint venture!
Specializări: construcții sudate, prelucrări prin așchiere, dulapuri 
electrice, cuve pentru transformatoare, vopsire în câmp electro-
static.
Utilaje: prese de ștanțat CNC, tăierea cu plasmă, mașină de gău-
rit în coordonate, Bohrwerk, mașini de rectificat, mașini de îndoit 
țevi, sablare și vopsire în câmp electrostatic.
Suprafață: 24.100 mp, suprafață ateliere: 4000 mp.
Certificare Loyds ISO 9001
contact: Huedin, str. aurel munteanu 70
tel. 0745359347
e-mail: office@mecanicahuedin.ro
www.mecanicahuedin.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.

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
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