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EVENIMENT BRANȘE

Întâlnirea membrilor

Împreună cu Camera de Comerț 
Româno-Britanică (BRCC) am or-
ganizat o masă rotundă, în cadrul 
căreia am discutat despre provo-
cările pe care le aduce ieșirea Marii 
Britanii din UE. Bogdan Mihăilescu 
a subliniat că multe IMM-uri din 
România vor fi afectate de Brexit 
și, spre deosebire de companiile 
mari, nu au planuri de contingenţă 
pentru această situaţie. 

Boom-ul în turismul german 
continuă  

Turismul din Germania a pornit 
cu dreptul în 2019. Numărul în-
noptărilor din țară și străinătate a 
crescut în ianuarie față de anul tre-
cut cu 3% la 26,3 mil. EUR. În ce 
privește înnoptările oaspeților din 
țară creșterea a fost de 3% la 21,2 
mil., cele ale oaspeților din străină-
tate au urcat la 5,1 mil.

China cel mai important partener comercial al Germaniei         . 

SUA rămân pentru Germania cel mai 
important partener în ce privește ex-
porturile, în timp ce China este cel mai 
mare furnizor de produse și partener 
comercial pentru Germania, conform 
datelor din Institutul Federal de Statis-
tică. Astfel au foat exportate bunuri în 
valoare de 113,5 mrd. EUR către SUA, 

acestea fiind urmate de Franța (105,3 
mrd. EUR) și China (93,1 mrd. EUR). 
Germania importă din China produse 
în valoare de 106,2 mrd. EUR, iar pe 
locul al doilea la importuri se află Olan-
da cu 98,2 mrd. EUR.

CONJUNCTURĂ

Stimați membri, 

pag. 2 pag. 3

pag. 3

Am întâmpinat 
anul cu tradiționala 
Recepție de Anul 
Nou la Palatul Par-
lamentului din 

București, unde 
l-am avut ca invi-

tat de onoare pe Președintele țării, 
Klaus Iohannis, alături de peste 750 
de oaspeți. 
Și acesta a fost doar începutul! Pen-
tru că dorim ca și în continuare să 
vă oferim evenimente utile și infor-
mative care să contribuie la schim-
bul de informații între companii și la 
înlesnirea unor contacte de afaceri. 
Printre acestea se numără întâlnirile 
lunare ale membrilor, în cadrul căro-
ra discutăm despre teme economi-
ce și politice actuale, conferința „Ci-
ties of Tomorrow”, care anul acesta 
aduce în prim-plan comunitatea de 
business, dar și societatea civilă, 
delegații de afaceri în și din Germa-
nia, seminarii și workshop-uri, dar și 
conferințe de specialitate având ca 
teme educația și arbitrajul. 
Pentru membrii noi continuăm întâl-
nirile în formatul Business-Brunch, 
astfel ca noile companii devenite 
membre AHK să se poată prezenta 
și să ne cunoască mai îndeaproape. 
Folosiți aceste oportunități de net-
working pentru dezvoltarea afacerii 
dumneavoastră! 

 Salutări cordiale, 
               Sebastian Metz

Sebastian METZ  
Director general 

www.ahkrumaenien.ro
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 EVENIMENTE 

Recepţia de Anul Nou - Palatul Parlamentului, 29 ianuarie 2019
Le mulțumim companiilor-membre care au susținut această ediție 
a Recepției de Anul Nou:

Sponsori Gold
AUTONET IMPORT

Deutsche Leasing Romania
DRM Dräxlmaier

E.ON România / Delgaz Grid
Lidl Romania

WDP Development Romania SRL

Sponsor Silver
Banca Comerciala Romana

BNP Paribas
Bosch

Continental
Penny Market

Star Assembly SRL

Sponsori Bronz
Active Translators

AKKA Romserv

Asociaţia Environ

BASF România

BearingPoint

bpv GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ 

BRD Groupe Societe Generale SA

CENTRAL TRAVEL LUFTHANSA CITY

   CENTER

Claas Regional Center South East 

   Europe

CTP Premium Business Properties

DB Schenker

Deutsche Bank

Deutsche Management Service SRL –

    DQS România

ebm-papst România

ELMAS

Fresenius Kabi Romania

Geiger Group

GREAT PEOPLE INSIDE 

GSE Romania

Heberger Construcţii

HeidelbergCement România

Hölscher Wasserbau 

Implenia Baugesellschaft m.b.H Wien

    Suc. Voluntari

Infineon Technologies România

Karl Heinz Dietrich International Exped

KIRCHHOFF Automotive România 

Kraftanlagen România 

Lufthansa

MARSH România

MAX BOEGL România

Mazars România

Medialine Eurotrade SRL

Mercedes-Benz România 

METRO Cash and Carry România

Noerr

Pfeifer & Langen Romania SRL

Premium AEROTEC

PSS - Prosoft Solutions

Raiffeisen Bank

RER Group

Rödl & Partner

Selgros Cash & Carry

Siemens 

SMART ID DYNAMICS SA

STALFORT Legal. Tax. Audit.

Stein & Partner Management Consul-

   ting

STILL Material Handling Romania S.R.L.

   

Sponsori Bronz
STOICA & Asociaţii

Therme

TPA Romania

TUI TravelCenter 

UniCredit Bank

Wiebe România

Întâlnirea membrilor - 5 martie, Hotel Caro
Împreună cu Camera de Comerț Româno-Britanică (BRCC) am 
organizat o masă rotundă, în cadrul căreia am discutat cu Geor-
ge Ciamba, Ministru delegat pentru Afaceri Europene, Bogdan 
Mihăilescu, Consilier în cadrul Ministerul pentru Mediul de Afaceri, 
Comerț și Antreprenoriat, Daniel Kearvell, DHL Express Romania, 
Neil McGregor, McGregor & Partners și Sebastian Metz, Direc-
tor General AHK România, despre provocările pe care le aduce 
ieșirea Marii Britanii din UE. Bogdan Mihăilescu a spus că multe 
IMM-uri din România vor fi afectate de Brexit și, spre deosebire 
de companiile mari, nu au planuri de contingenţă pentru această 
situaţie. George Ciamba a apreciat că Brexitul nu va duce Ro-
mânia într-o criză economică, nu vom avea efecte directe foarte 
mari, pentru că nivelul schimburilor comerciale dintre România 
și Marea Britanie nu este foarte mare, însă problemele care vor 
apărea în Germania din cauza Brexit-ului vor avea un efect direct 
asupra afacerilor din România. Discuția a fost moderată de Colin 
Lovering, Vicepreședinte al Consiliului de Administrație, BRCC. 

 AGENDA 

Sumar al evenimentelor 

 DATA LOCUL TEMA

13 - 14 martie București Romania Business Leaders: Summit 2019

26 martie București Cities of Tomorrow #7. Communities in focus.

2 aprilie București Întâlnirea membrilor AHK

8 - 11 aprilie Transilvania
Delegaţie de afaceri „Construcţii sustenabile. 
Restaurare și Calificarea forței de muncă în 

domeniul protejării patrimoniului“

15 - 17 mai München Delegație la The smarter E Europe

Februarie 2019
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 AHK ROMÂNIA INFORMEAZĂ 

Programul Members2Members 

Automotive: Webasto Thermo & Comfort Romania, Autonet 

Import, Augsburg International, Automotive GURU NET, Ca-

ditec Automation

Călătorii: TUI Travel Center, Sixt Rent a Car

Comerț: Testo Romania, SILDAN Import Export, Toledo SRL

Comunicare: Lingua TranScript, Luatel, Avalon Media, Venus 

Five Studio Foto

Consultanță juridică: Vlăsceanu, Ene & Partners; Voicu & Fili-

pescu

Curierat și transport: Holleman Special Transport

Energie & Mediu: RWE Energie; WESSLING România; 

Asociația Environ; Vlăsceanu, Ene & Partners

Hoteluri/Restaurante: Crowne Plaza, K+K Hotel Elisabeta

Producție/prelucrare metale: Astra Rail Industries

Sănătate: Intermedicas

Servicii bancare și asigurări: ProCredit Bank, Gothaer Asigu-

rări, Atipic Transfer Pricing Solutions

Servicii IT&C: Beia Consult International, Euro-Testing Softwa-

re Solutions, Medialine Romania, Luatel

Resurse umane, Traininguri: Euramis Consulting, Ascendia, 

TLB The Learning Business, Total Business Solutions

Testare & analiză tehnică: Dekra Certification

Informații complete despre programul Members2Members găsiți 
aici. 

 CONJUNCTURĂ 

China cel mai important partener comercial al 
Germaniei 
SUA rămân pentru Germania cel mai important partener în ce 
privește exporturile, în timp ce China a devenit cel mai mare furni-
zor de produse și partener comercial pentru Germania, conform 
datelor din Institutul Federal de Statistică. Astfel au foat exportate 
bunuri în valoare de 113,5 mrd. EUR către SUA, acestea fiind 
urmate de Franța (105,3 mrd. EUR) și China (93,1 mrd. EUR). 
Germania importă din China produse în valoare de 106,2 mrd. 
EUR, iar pe locul al doilea la importuri se află Olanda cu 98,2 
mrd. EUR. China rămâne pentru al treilea an consecutiv cel mai 

important partener comercial, între cele două state schimburile 
comerciale (importuri + exporturi)  însumând aproape 200 mrd. 
EUR. Pe următoarele locuri se află Olanda (189,4 mrd. EUR) și 
SUA (178,0 mrd. EUR). 

 BRANȘE 

Constructorii germani de mașini exporturi mai 
mari
Deși nesiguranța în comerțul internațional crește, companiile din 
domeniul construcțiilor de mașini nu se lasă ușor impresionate. 
Astfel, anul trecut acestea au atins un nou record al exporturilor, 
confrimând încă o dată faptul că mașinile și utilajele „Made in 
Germany” sunt foarte solicitate.
Valoarea exporturilor dovedește acest lucru, înregistrând o 
creștere de 5,3% la 177,8 mrd. EUR față de anul trecut, conform 
datelor Asociației de specialitate VDMA. În ce privește producția 
rata exporturilor a crescut cu 79,2%. Cea mai importantă piață 
de desfacere rămân SUA cu un volum de 19,25 mrd. EUR, urma-
te de China cu 10,06 mrd. EUR. Aproape jumătate din exporturile 
de mașini și utilaje germane către UE au mers către Franța. 

Piața FMCG din România a avut un avans de 
aproape 6% în 2018
Industria bunurilor de larg consum din România a înregistrat pe 
parcursul anului 2018 o creștere de 5,7% comparativ cu 2017, 
arată un studiu GfK. Creșterea a fost determinată în cea mai mare 
parte de inflație. Conform Eurostat, majorarea prețurilor alimen-
telor a fost anul trecut de 4%. Consumul s-a aflat într-o ușoară 
creștere, însă românii nu au mai migrat către segmente supe-
rioare de preț. Din perspectiva comportamentului de cumpăra-
re, familiile din România au mers la fel de des la cumpărături în 
comparație cu anul trecut, în schimb suma medie platită la un 
act de cumpărare s-a majorat cu 6%. Pe parcursul anului 2018, 
comerțul modern a căpătat o importanță și mai mare pentru cum-
părăturile de produse de larg consum cu destinație casnică.

Boom-ul în turismul german continuă
Turismul din Germania a pornit cu dreptul în 2019. Numărul în-
noptărilor din țară și străinătate a crescut în ianuarie față de anul 
trecut cu 3% la 26,3 mil. EUR. În ce privește înnoptările oaspeților 
din țară creșterea a fost de 3% la 21,2 mil., cele ale oaspeților din 
străinătate au urcat la 5,1 mil.  
Branșa a obținut în 2018 al nouălea an record consecutiv. Pentru 
anul în curs Asociația de profil Dehoga estimează o creștere a 
cifrelor înnoptărilor cu până la 1,5%. Germanii sunt în continuare 
foarte dornici de a călători. Institutul de Statistică din Wiesbaden 
ia în considerare locațiile cu cel puțin zece locuri de cazare.
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 CONSUM 

Apetitul pentru consum al germanilor crește
În ciuda datelor economice mai puțin încurajatoare, apetitul ger-
manilor pentru consum nu a scăzut, iar așteptările privind ve-
niturile proprii au crescut, arată un studiu GfK. Explicația pen-
tru diferența mare dintre perspectivele conjuncturale slabe și 
așteptările salariale este faptul că piața muncii se dezvoltă pozitiv. 
Crește în continuare numărul locurilor de muncă, iar stadiul actual 
al pieței muncii contribuie la creșterea veniturilor, de care profită 
și pensionarii. Înclinația spre achiziții a scăzut ușor, dar apetitul 
pentru consum a rămas totuși intact. În schimb a scăzut dorința 
germanilor pentru economisire, având în vedere că dobânzile 
sunt foarte mici. Studiul GfK se bazează pe interviuri cu circa 
2000 de consumatori. 

Germanii au cumpărat în februarie mai multe 
automobile
În luna februarie germanii au achiziționat cu 21% mai multe au-
tomobile față de anul trecut, conform Asociației de profil VDA. În 
ce privește mașinile noi, după o lună ianuarie mai slabă, vânzările 
de mașini au început să crească. În total în februarie au fost în-
matriculate 268.800 de automobile noi, cu 3% mai multe decât în 
februarie 2018. 59,7% dintre acestea au fost pe benzină și 32,6% 
motorină. În februarie 2018 raportul automobilelor nou înmatricu-
late a scăzut cu 11% la 32,5%. 

 SEMINARII 

 DATA LIMBA TEMA LECTOR

28 
martie Română Managementul achizițiilor

Mihai N. Rădulescu , 
MIRAD GLOBAL

3 
aprilie Română Cum ne prezentăm ideile cu impact

 Sandra Jitianu, 
Trainer 

4 
aprilie Română

Modificărie legislative în 2018/2019 
în domeniul raporturilor de muncă

Irina Stanică, 
KPMG Legal

8 
aprilie Română Tehnici Profesionale de Negociere

Marius Brașoveanu, 
The Learning 

Business

15 
aprilie Română

 Beneficiază de Soluţiile de 
Feedback

Daniel Goiceanu, 
TRAINING POINT 

RESOURCES

Informații despre seminariile și sesiunile de informare organizate 
de AHK România găsiți pe site-ul nostru la rubrica Evenimente/

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

 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

Recycle mit!
Acum puteți contribui în mod activ la protecția mediului înconju-
rător prin implicarea companiei dvs. în proiectul, "Provocare la 
Reciclare” desfășurat în colaborare cu partenerii noștri: Asociația 
Environ și Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor 
(SNRB). În perioada 5 martie - 31 octombrie 2019, înscrieți-vă în 
campanie și colectați deșeurile reciclabile (deșeuri de echipamen-
te electrice, baterii și acumulatori uzați). 
Campania „Recycle Mit” se adresează tuturor firmelor membre 
AHK România și își propune să faciliteze implicarea companiilor 
în acțiuni concrete cu impact asupra mediului înconjurător și cu 
beneficii pentru comunitatea în care activează. 
Participanții care se înscriu online pe www.econet-romania.com 
sau prin e-mail la adresa econet@environ.ro, vor primi recipien-
te speciale pentru colectarea selectivă a deșeurilor electrice și 
a bateriilor uzate, putând solicita preluarea gratuită a acestora 
oricând pe perioada derulării campaniei. La finalul programului, 
toate cantitățile de deșeuri colectate vor fi transformate în donație 
către o cauză socială. Mai multe informații găsiți aici.

 MEMBRII AHK INFORMEAZĂ 

Tremend se alătură companiei Mellanox pentru 
a accelera supercomputere din Top 500
Tremend, una dintre companiile românești de software cu cea 
mai rapidă creștere, a semnat un acord cu Mellanox Technolo-
gies, furnizor de vârf în soluții de conectivitate end-to-end dedi-
cate serverelor și stocării de date, companie cu sedii centrale în 
Israel și California.
Potrivit acordului, Tremend va furniza servicii de design si verifica-
re de microcipuri, fiind una dintre puținele companii din România 
ce are capacitatea de a performa în acest domeniu ultra speci-
alizat. Inginerii Tremend vor lucra împreună cu experții Mellanox 
pentru a realiza următoarea generație de procesoare și switch-uri 
de rețea, ce sunt folosite de catre majoritatea supercomputerelor 
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din Top 500 și de 90% din serviciile cloud de top de pe Internet.
Tremend va oferi aproximativ 50 de noi poziții în cadrul echipei 
sale, în următorii doi ani, oferind posibilitatea absolvenților de in-
formatică, matematică și electronică să se specializeze într-un do-
meniu de vârf, cum este designul și verificarea de chipuri pentru 
cele mai rapide și avansate produse de networking de pe piață.
Ingineri de înaltă calificare, cu pregătire în electronică și informa-
tică, s-au alăturat deja echipei, combinând abilitățile de progra-
mare și software cu cele de hardware și circuite digitale. Abilitățile 
esențiale cerute vor fi în domeniul networking-ului de mare 
performanță, design VLSI și verificare, tehnologii folosite la baza 
infrastructurii de cloud și Internet. 

Dentons deschide un nou birou la Düsseldorf 
Dentons, firma globală de avocatură, a inaugurat biroul din 
Düsseldorf, cel de-al patrulea din Germania, după Berlin, Fran-
kfurt și München. Echipa de start, coordonată de partenerii An-
dreas Haak și Sascha Grosjean este compusă din șapte avocați 
ce oferă consultanță în domeniul achizițiilor publice, fonduri UE, 
comerț și dreptul muncii precum și alți patru membri de personal. 
Firma este momentan în tratative pentru a coopta și alți parteneri 
și echipe în lunile următoare, astfel încât să-și extindă servicii-
le și în zonele de drept societar și fuziuni și achiziții, concurență 
și antitrust, conformitate, proprietate intelectuală și tehnologie, 
infracțiuni de serviciu, taxe și energie.
Andreas Haak a fost desemnat Managing Partner al biroului Den-
tons din Düsseldorf, fiind totodată și unul din coordonatorii practi-
cii de Concurență, Antitrust și Conformitate în Germania. Sascha 
Grosjean s-a alăturat ca partener în practica de Dreptul Muncii.  
Ambii parteneri au lucrat anterior la firma Taylor Wessing.
Noul birou Dentons este momentan situat în “Dreischeibenhaus”, 
o clădire bine-cunoscută din centrul orașului Düsseldorf. În vara 
acestui an echipa se va muta în clădirea reper “KÖ-Quartier”, si-
tuată în inima cartierului bancar al orașului.   

Premiu ILO Client Choice Awards pentru Voicu & 
Filipescu în 2019
 International Law Office (ILO) a anunțat câștigătorii Client Choice 
Awards 2019, ca urmare a evaluării a peste 2,000 de nominalizări, 
acesta fiind al șaselea an în care avocații Voicu & Filipescu se 
numără printre câștigători.
Având o tradiție de peste 10 ani, premiile internaționale ILO Client 
Choice sunt acordate avocaților în urma unei cercetări complexe 
bazate pe nominalizări și recomandări făcute de către juriștii din 
companii. Criteriile urmărite pentru stabilirea câștigătorilor vizează 
în primul rând profesionalismul și abilitatea avocaților de a adăuga 
efectiv un plus de valoare afacerilor clienților, comparativ cu alți 
jucători de pe piață. 

Ca o reconfirmare a standardelor înalte de calitate a expertizei 
sale în domeniul dreptului imobiliar, doamna avocat Roxana 
Neguțu a fost desemnată și în acest an drept castigătoarea în 
exclusivitate a acestui premiu.   
Practica de real estate este unul din domeniile cheie în activitatea 
Voicu & Filipescu, portofoliul de clienți asistați de avocații firmei 
incluzând dezvoltatori imobiliari, firme de construcții și proiectare, 
retaileri, centre logistice, dar și companii active pe alte piețe impli-
cate în proiecte relevante pentru aceste practici.

Ascendia a finalizat și a lansat cursul eLearning 
“GDPR în 30 de minute”
Cursul este compatibil cu orice platformă de învățare și se adre-
sează companiilor aflate în căutare de conținut educațional pen-
tru angajați. Principalele teme abordate sunt: Procesarea datelor 
cu caracter personal; GDPR; Planul de acțiune - Cartografierea 
datelor, Evaluare de impact, Loialitate și retenție, Obligații pentru 
companii, Consecinte nerespectare. 
Cu ocazia lansării, membrii AHK România obțin o reducere 
de 20% la achiziționare cursului. Oferta este valabilă până la 
30.06.2019. Mai multe informații: www.ascendia.ro

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:

Asociația Sistemul Național 
de Reciclare a Bateriilor
Str. Marcel Iancu, nr. 3-5 
020757 Bucureşti 
Tel.: +40 21 5280376  
www.snrb.org 
office@snrb.org
Elena Gaspar-Ion
Organizație colectivă de preluare 
a responsabilităților producătorilor 
și importatorilor în ce privește 
deșeurile de baterii și acumulatori

CMS Cameron Mckenna 
Nabarro Olswang   
Str. Tipografilor 11-15, et. 4 
013714 Bucureşti
Tel.: +40 21 4073800  
www.cms.law.com

Bucharest.office@cms-cmno.com
Gabriel  Sidere
Birou de avocatură

Crys Computers 
Bd. Timişoara, nr 4A
061344 Bucureşti 
Tel.: +40 21 3443410  
www.incrys.com 
office@incrys.ro 
Andrei  Sandu
Dezvoltare de software, 
infrastructură IT&C, servicii de 
consultanță IT și automatizare, 
procese robotice

www.ahkrumaenien.ro
http://rumaenien.ahk.de/ro/media/
http://rumaenien.ahk.de/ro/media/membrii-camerei-informeaza/
http://rumaenien.ahk.de/ro/media/membrii-camerei-informeaza/
https://www.facebook.com/ahkromaniaofficial/
https://www.facebook.com/ahkromaniaofficial/
https://www.linkedin.com/company/15158952%3Ftrk%3Dtyah%26trkInfo%3DclickedVertical%253Acompany%252CclickedEntityId%253A15158952%252Cidx%253A2-1-9%252CtarId%253A1477653045695%252Ctas%253Aahk%2520ro
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 NOI MEMBRI 
Le urăm bun-venit noilor membri AHK România:

Dr. Pendl & Dr. Piswanger 
Romania 
Str. Nicolae Golescu, nr. 17 
010285 Bucureşti 
Tel.: +40 21 3230171 
www.ppromania.ro 
office@ppromania.ro
Ana Ber
Furnizor de servicii executive 
search, executive coaching, 
training și consultanță HR

Hart Human Resource Con-
sulting 
Calea Floreasca, nr. 169A 
014459 Bucureşti
Tel.: +40 21 3105457
www.hart.ro
consulting@hart.ro
Mădălina Bălan
HR Consulting

Markant International Ser-
vices Romania  
Șos. Pipera, nr. 46D-46E-48
020112 Bucureşti 
Tel.: +40 372 562600  
www.markant.com 
contact@ro.markant.com
Sorana Georgia
Prestator de servicii pentru 
retaileri și furnizorii acestora 
pentru asigurarea independenței 
întreprinderilor mici și mijlocii și a 
diversității în comerț

Martin Emmerich SRL 
Gheorghiță-Daniel Uilean 
Posmuş, nr. 134 
427292 Șieu, jud. Bistrița-
Năsăud 

Tel.: +40 768 951625
Pomicultură

Petkus România 
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 22, 
et. 11 
050883 Bucureşti 
00040314270134  
www.petkus.com
office@petkus.ro
Alina Stăiculescu
Tehnologii de însămânțare

Sante International 
Șos. Mihai Bravu, nr. 7, 
bl. P37-37A
21303 Bucureşti 
Tel.: +40 21 2520401  
www.sante.ro
contact@sante.ro
Fotis  Zografos
Comercializare de dispozitive 
medicale, servicii de consultanță 
pentru furnizorii de servicii 
medicale

targo Unternehmensberatung
Konsul-Smidt Str., 8u
D-28217 Bremen 
0004942169636982  
www.targo.de
office@targo.de
Andreas Klöpzig
Consultanță, Coaching, moderare 
pentru management, echipe și 
membri, dezvoltare de leadership 
și echipe, project management, 
dezvoltare personal

 TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII 
HANNOVER MESSE, Hanovra
01 - 05 aprilie 2019

Repere în înalta tehnologie

www.hannovermesse.de 

micromobility expo, Hanovra
02 - 04 mai 2019 

Un nou eveniment pentru mobilitate urbană

www.messe.de

 

ITB CHINA, Shanghai
15 - 17 mai 2019 

Bursa internațională a turismului

www.itb-china.com

LABVOLUTION, Hanovra
21 - 23 mai 2019 

Lumea laboratoarelor

www.labvolution.de

Persoane de contact pentru târguri:
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

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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