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Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

1. Μακροοικονομικοί Δείκτες 
Μακροοικονομικοί 
Δείκτες 

Αξία Περίοδος 
αναφοράς 

Μεταβολή ΑΕΠ % 4,1 % 2018/ 2017 

Δημοσιονομικό 
Έλλειμμα  

2,9% 2018 

Χρέος Κεντρικής 
Διοίκησης 

330,14 δισ. 
RON (69,4  
δισ. ευρώ) 
 35% του AEΠ 

2018 

Πληθωρισμός 3,8% Φεβρ. 2019 

Ανεργία % 3,9% Ιαν. 2019 
Ισοτιμία Ευρώ/ Ron  4.7628 31.3.2019 

4.7538 Μέση τιμή 
Μαρτίου 2019 

Μέσος Μεικτός 
Μηνιαίος Μισθός 
(Ευρώ) 

893 (δημ. 
τομέας) 
553 
(ιδιωτ.τομέας) 

Δεκ. 2018 

Κατώτατος Μισθός 
(Ευρώ) 

446 Ιαν. 2019 

Άμεσες Ξένες 
Επενδύσεις 
(συνολικό 
επενδεδυμένο 
κεφάλαιο από το 
1990) 
 

77 δισ. ευρώ Εως Δεκ. 
2018 

ΑΞΕ – μεταβολή 2,6% 2018/2017 

ΑΞΕ  4,9 δισ. ευρώ 2018 

Βιομηχανική 
Παραγωγή 

+0,7% Ιαν. 2019/ 
Ιαν.2018 

(Πηγή : Ιnvest Romania, ΒΝR, INS) 

2. Αύξηση ΑΕΠ Ρουμανίας το 2018 – Ρυθμός 
ανάπτυξης 4,1%  

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Εθνικού 
Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας, το ΑΕΠ της χώρας 
ανήλθε σε 940,48 δισ. RON, ποσό που αντιστοιχεί σε 202,1 
δισ. ευρώ, λαμβανομένης υπ’ όψιν της μέσης ετήσιας 
ισοτιμίας RON /ευρώ (4,6535), ξεπερνώντας το κατώφλι των 
200 δισ. ευρώ.   

Συναφώς, ο ρυθμός ανάπτυξης της ρουμανικής 
οικονομίας άγγιξε το 4,1% σε ετήσια και μη εποχικά 
προσαρμοσμένη βάση. Αν και σταθερά θετική η μεταβολή 
του ΑΕΠ το 2018, δεν παρουσιάζει τις εντυπωσιακές 
επιδόσεις του 2017, όπου είχε σημειωθεί αύξηση κατά 6,9%. 
 Η άνοδος του ρυθμού ανάπτυξης αποδίδεται, όπως 
και τα προηγούμενα χρόνια, κατά κύριο λόγο, στην αύξηση 
της κατανάλωσης, η οποία το 2018 ήταν της τάξης του 5,2%, 
συνεισφέροντας στη θετική μεταβολή του ΑΕΠ κατά 3,3%. 
Αντιθέτως, η αύξηση του εμπορικού ελλείμματος της 
Ρουμανίας κατά 17% το 2018 σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος είχε αρνητική συνεισφορά (-1,8%) στο ρυθμό μεταβολής 
του ΑΕΠ. 

 (Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας, Eurostat) 

3.  Αύξηση του ελλείμματος ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών 

Το έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της 
Ρουμανίας παρουσίασε αύξηση (κατά 57,9%, σύμφωνα με 
επίσημα στοιχεία του Ινστιτούτου Στατιστικής της Ρουμανίας) 
το 2018 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω 
αύξησης μισθών και συντάξεων και περικοπών φόρων. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2019 
θα αγγίξει το 3,4%, ενώ αναμένεται να αυξηθεί έτι περαιτέρω 
το 2020. 

(Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας, Eurostat) 
 

4. Παρουσίαση της Οικονομικής Έκθεσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Ρουμανία, στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου (Βουκουρέστι, 22.3.2019) 

Πραγματοποιήθηκε στις 22.3 τ.έ.  στο Βουκουρέστι 
παρουσίαση της Οικονομικής Έκθεσης για τη Ρουμανία στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, του κύκλου, δηλαδή, 
συντονισμού της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής 
εντός της ΕΕ. 

Συνοπτικά, τα κυριότερα ευρήματα της Έκθεσης 
αποτυπώνονται ως εξής:  

- Ο ρυθμός ανάπτυξης της Ρουμανίας προσεγγίζει, 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής το 4% το 
2018 (το Ινστιτούτο Στατιστικής της Ρουμανίας κάνει 
λόγο για 4,1%). Παρότι είναι αρκετά χαμηλότερος 
του εντυπωσιακού 6,9% του 2017 συνεχίζει να 
παραμένει σε αρκετά υψηλά επίπεδα 

- Κύριος μοχλός της τροφοδότησης της οικονομικής 
ανάπτυξης των τελευταίων τριών χρόνων είναι η 
αυξημένη εγχώρια ζήτηση και κατανάλωση, λόγω 
της ανόδου των εισοδημάτων  (αύξηση μισθών και 
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συντάξεων και μείωση της φορολογίας). Αντιθέτως, 
ο ρυθμός ανάπτυξης των δημοσίων επενδύσεων 
ήταν 0,5%, ιδιαίτερα χαμηλός λαμβανομένων υπ’ 
όψιν των διαθέσιμων κοινοτικών κονδυλίων. Το 
μοντέλο αυτό οικονομίας που βασίζεται 
περισσότερο στην κατανάλωση και λιγότερο στις 
δημόσιες επενδύσεις και την παραγωγικότητα δεν 
εξασφαλίζει βιωσιμότητα της ανάπτυξης. 

- Παρά το ιστορικό χαμηλό δεκαετίας του δείκτη της 
ανεργίας (3,8%), η αγορά εργασίας λειτουργεί υπό 
πίεση, λόγω της έλλειψης τόσο ανειδίκευτου όσο και 
εξειδικευμένου προσωπικού. 

- Καθοριστικής σημασίας για την βελτίωση του 
μακροοικονομικού περιβάλλοντος και την αύξηση 
του ρυθμού ανάπτυξης μακροπρόθεσμα είναι οι 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της 
εκπαίδευσης, της υγείας, της καινοτομίας και της 
εξάλειψης κοινωνικού αποκλεισμού.  

- Μικρή πρόοδος έχει επιτευχθεί από μέρους της 
ρουμανικής κυβέρνησης στο πεδίο της πάταξης της 
φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, της 
καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και της 
βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων 
διαγωνισμών. 

-  Η χώρα υστερεί, επίσης, σε ποιότητα εκπαίδευσης, 
σε επίπεδα προσβασιμότητας στη βασική 
εκπαίδευση, σε επαγγελματική κατάρτιση και σε 
εκσυγχρονισμό εκπαιδευτικών μεθόδων με τη χρήση 
της τεχνολογίας. 

- Ο αριθμός των διαβιούντων κάτω από τα επίπεδα 
φτώχειας στη χώρα παραμένει υψηλός.  

- Το σύστημα υγείας αντιμετωπίζει ακόμα σημαντικές 
προκλήσεις, σε όρους απασχόλησης εξειδικευμένου 
ιατρικού προσωπικού και υποδομών νοσοκομείων. 

- Ο αγώνας καταπολέμησης της διαφθοράς 
παρουσιάζει κατά καιρούς στασιμότητα, αν όχι 
οπισθοδρόμηση, γεγονός που αποθαρρύνει 
ενδεχόμενους επενδυτές. 

- Η λήψη αποφάσεων οικονομικής πολιτικής 
χαρακτηρίζεται από έλλειψη σταθερότητας, 
συνέπειας και προβλεψιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό, 
σημείωσε η κα Grilo ότι προβληματισμό προκαλεί η 
πρόσφατη πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η 
οποία αφ’ενός επέβαλε επιπρόσθετη φορολογία σε 
τράπεζες, επιχειρήσεις ενέργειας και 
τηλεπικοινωνιών και αφ’ ετέρου επέφερε αλλαγές 
στο συνταξιοδοτικό σύστημα. 

- Η απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων 
συνεχίζει να παραμένει χαμηλότερη του μέσου όρου 
των κ-μ ΕΕ. Αποτέλεσμα αυτού, είναι η στασιμότητα 
των προσπαθειών εκσυγχρονισμού των υποδομών. 
 

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης είναι αναρτημένο στον 
ιστότοπο: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-
european-semester-country-report-romania_en.pdf  

5. Πληθωρισμός Φεβρουαρίου στη Ρουμανία 
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε 

πρόσφατα το ρουμανικό Ινστιτούτο Στατιστικής, ο 
πληθωρισμός το Φεβρουάριο τ.έ ανήλθε σε 3,8%, αυξημένος 
κατά 0,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. 

Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 
άνοδο στις τιμές των τροφίμων κατά 4,5%, κατά 3,7% των 
λοιπών προϊόντων, πλην τροφίμων, και στην άνοδο, τέλος, 
κατά 3,1% των αμοιβών υπηρεσιών. 

Σημειώνεται ότι οι εκτιμήσεις της Κεντρικής 
Τράπεζας της Ρουμανίας τοποθετούσαν τον πληθωρισμό στο 
3% για τα τέλη του Μαρτίου. Τα πρόσφατα στατιστικά 
στοιχεία πιθανότατα θα οδηγήσουν σε αναθεώρηση των 
εκτιμήσεων επί τα χείρω για το τέλος του 2019. 

 (Πηγή: Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας) 

B. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

1. Επίσημη Επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στη 
Ρουμανία – Ενίσχυση οικονομικής και επιχειρηματικής 
συνεργασίας των δύο χωρών. 
 Την Παρασκευή 29.3 ο πρωθυπουργός της Ελλάδας 
κ. Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο 
Βουκουρέστι. Κατά την κοινή συνέντευξη τύπου με την 
ομόλογό του κα Dancila μετά τις διμερείς συζητήσεις, ο 
Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη σημαντική 
παρουσία της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας στη 
Ρουμανία, σε τομείς – κλειδιά όπως οι υποδομές και ο 
τραπεζικός τομέας. Αναφέρθηκε στο μεγάλο ρεύμα 
εισερχόμενου στη χώρα μας τουρισμού από τη Ρουμανία, με 
το άνω του ενός εκατομμυρίου Ρουμάνων τουριστών, ενώ 
τόνισε πως συμφωνήθηκε η προώθηση της ακαδημαϊκής και 
ερευνητικής συνεργασίας με σχέδια κοινού ενδιαφέροντος σε 
αντικείμενα όπως η περιβαλλοντική προστασία, η διαχείριση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, η τουριστική ανάπτυξη, η 
βιώσιμη ενέργεια και η ψηφιακή πολιτική. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-romania_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-romania_en.pdf
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2. Πώληση του νοσοκομειακού συγκροτήματος 
Regina Maria 
 Την πρόθεσή του να πωλήσει το νοσοκομειακό 
συγκρότημα Regina Maria ανακοίνωσε ο πολωνικών 
συμφερόντων Όμιλος Mid Europa, σύμφωνα με πρόσφατα 
δημοσιεύματα στο ρουμανικό τύπο. 
 Το  Regina Maria είναι το δεύτερο μεγαλύτερο 
κέντρο παροχής ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών και 
υπηρεσιών περίλθαλψης στη χώρα, με κέρδη 150 εκατ. 
ευρώ. 
Η αξία της συναλλαγής αναμένεται να  κυμανθεί μεταξύ 300 
και 400 εκατ. ευρώ. 
  (Πηγή: Ziarul Financiar) 

3. Επίδειξη μόδας της ελληνικών συμφερόντων 
BSB. 

  Στις 20.3 τ.έ, η ελληνική εταιρία ενδυμάτων BSB 
διοργάνωσε μια πολύ επιτυχημένη επίδειξη μόδας για την 
παρουσίαση της σειράς Άνοιξη – Καλοκαίρι, η οποία 
καλύφθηκε ευρύτατα από τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης. Ο 
κ. Ευάγγελος Πούλιος υποδέχθηκε τις σημαντικότερες 
προσωπικότητες του ρουμανικού καλλιτεχνικού χώρου σε μία 
εκδήλωση που έλαβε εξαιρετικές κριτικές από ρουμανικά 
περιοδικά μόδας.  

Η BSB κατέχει μια από τις ηγετικές θέσεις στο χώρο της 
ένδυσης στη Ρουμανία. Με κύκλο εργασιών άνω των 9 εκατ. 
ευρώ και ήδη 26 καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα, η 
εταιρία εντός του 2019 σχεδιάζει να επεκτείνει το δίκτυο 
καταστημάτων της. 
  (Πηγή: Business- Review) 
 

4. Ανακοίνωση του ρουμανικού Υπουργείου 
Μεταφορών περί έκδοσης πράξης νομοθετικού 
περιεχομένου για την επίσπευση των έργων υποδομής 
στη χώρα 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρουμανικού Υπουργείου 
Μεταφορών, η κυβέρνηση ετοιμάζει πράξη νομοθετικού 
περιεχομένου, σύμφωνα με την οποία θα εξαιρούνται από τις 
αυστηρές προβλέψεις περιβαλλοντικών περιορισμών 
ορισμένες επενδύσεις στον τομέα υποδομών, οι οποίες 
θεωρούνται κρίσιμες για τη χώρα.  

Η ανακοίνωση αυτή έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις 
σχετικά με την παράκαμψη ρυθμίσεων που εγγυώνται 
βιώσιμη ανάπτυξη, συμβατή με την προστασία του 
περιβάλλοντος. 
(Πηγή: Business Review EU) 
 

Γ. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑ 
ΤΟ 2018. ΑΥΞΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ 11,09%         

1. Διμερές εμπόριο 
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής, το διμερές εμπόριο Ελλάδος - Ρουμανίας, 
κατά το 2018, ανήλθε σε 1,941 δισ. ευρώ, καταγράφοντας 
αύξηση της τάξης του 9,32%, σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος. Οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ρουμανία σημείωσαν 
αξιόλογη αύξηση κατά 10,62% και ανήλθαν σε 967,79 εκατ. 
ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από την Ρουμανία αυξήθηκαν κατά 
8,05% και έφθασαν τα 973,58 εκατ. ευρώ. Συνοπτικά, η 
πορεία του διμερούς εμπορίου Ελλάδος - Ρουμανίας τα 
τελευταία τρία χρόνια παρουσίασε την ακόλουθη εικόνα: 

 

 

2016 2017 2018 Μεταβ
ολή 

Ευρώ Ευρώ Ευρώ 2018 / 
2017 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΠΡΟΣ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
769.059.174 874.909.435 967.789.069 10,62% 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΑΠΟ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
769.908.881 901.004.879 973.576.106 8,05% 

ΟΓΚΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

1.538.968.0
55 

1.775.914.3
14 

1.941.365.1
75 9,32% 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ -849.707 -26.095.444 -5.787.037   

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ / επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ  
 

2. Αναλυτικά στοιχεία ελληνικών εξαγωγών στη 
Ρουμανία κατά το 2018 (σημαντικότερα εξαγώγιμα 
προϊόντα) 
 

  CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

2018 Μεταβολή 
αξίας  
2018 / 
2017 

Βαρύτητα 
ως προς 

το σύνολο 
2018 ΑΞΙΑ  

(ευρώ) 

  ΣΥΝΟΛΟ  967.789.069    

1 9503 Παιχνίδια  69.964.955 45,07% 7,23% 

2 7213 
Χοντρόσυρμα από 
σίδηρο ή από όχι 
σε κράμα χάλυβα 58.909.821 32,78% 6,09% 

3 7408 Σύρματα από χαλκό  48.604.619 -3,43% 5,02% 

4 0805 Εσπεριδοειδή, 
νωπά ή ξερά 40.562.645 14,13% 4,19% 

5 8471 

Μηχανές 
επεξεργασίας 
δεδομένων, 
αυτόματες, και 
μονάδες αυτών 27.835.289 80,14% 2,88% 

6 3903 
Πολυμερή του 
στυρολίου σε 
αρχικές μορφές 27.595.292 -24,72% 2,85% 
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7 7214 
Ράβδοι από σίδηρο 
ή από όχι σε κράμα 
χάλυβα 26.608.282 -11,33% 2,75% 

8 2713 
Οπτάνθρακας (κοκ) 
από πετρέλαιο, 
άσφαλτος από 
πετρέλαιο  22.129.377 136,48% 2,29% 

9 2005 

Λαχανικά 
παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα χωρίς 
ξίδι, μη 
κατεψυγμένα  21.813.270 -2,35% 2,25% 

10 0809 Βερίκοκα, κεράσια, 
ροδάκινα 21.463.368 -7,15% 2,22% 

11 0803 Μπανάνες 21.169.631 127,03% 2,19% 

12 3105 

Λιπάσματα ορυκτά  
ή χημικά που 
περιέχουν δύο ή 
τρία λιπαντικά 
στοιχεία: άζωτο, 
φωσφόρο και 
κάλιο.  18.348.640 14,43% 1,90% 

13 7606 
Ελάσματα και 
ταινίες, από 
αργίλιο, με πάχος > 
0,2 mm  16.074.581 43,01% 1,66% 

14 3901 
Πολυμερή του 
αιθυλενίου σε 
αρχικές μορφές 15.590.088 28,45% 1,61% 

15 3920 
Πλάκες, φύλλα, 
μεμβράνες, ταινίες 
και λουρίδες, από 
πλαστικές ύλες α 13.803.341 -16,77% 1,43% 

 
 

 (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Εισαγωγές-Αφίξεις, Εξαγωγές-Αποστολές κατά χώρα και 
τετραψήφιο επίπεδο Σ.Ο. (CN4), Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ 
Πρεσβείας Βουκουρεστίου)  

Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – EΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           

1. Διεθνής Έκθεση Κατασκευών CONSTRUCTEXPO 
(Βουκουρέστι 14-17 Μαρτίου 2019) - Συμμετοχή 
ελληνικών επιχειρήσεων υπό το συντονισμό του 
Enterprise Greece 

Πραγματοποιήθηκε από 14 έως 17 Μαρτίου τ.έ η 
Διεθνής Έκθεση Κατασκευών, Εξοπλισμού και Δομικών 
Υλικών CΟNSTRUCTEXPO, η μεγαλύτερη έκθεση στον 
τομέα κατασκευών στη Ρουμανία. Στην εν λόγω έκθεση 
συμμετέχουν άνω των 400 επιχειρήσεων από 18 χώρες  στα 
νέα κτήρια της ROMEXPO, σε χώρο που καταλαμβάνει 
15.300 τ.μ. Σε διπλανά κτήρια της ROMEXPO λαμβάνουν 
παράλληλα χώρα οι εκθέσεις AMBIENT EXPO, 
ROMTHERM, MOBILA EXPO, ROMENVIROTEC, EXPO 
FLOWERS & GARDEN, ANTIQUE MARKET και ΜΟDEXPO 
I, που προσανατολίζονται στον τομέα της διακόσμησης, της 
μόδας και των ενεργειακών κατασκευών. Μεταξύ των χωρών 
προέλευσης των συμμετεχουσών επιχειρήσεων 

συγκαταλέγονται η Ιταλία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Γερμανία, 
η Τουρκία, η Ρωσία, η Ολλανδία και η Κίνα.  

Από ελληνικής πλευράς, επιτυχή παρουσία είχε η 
αποστολή του Εnterprise Greece με έξι εταιρείες σε ισάριθμα 
περίπτερα.  
      Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, στέλεχος του 
Γραφείου μας επισκέφθηκε τους 'Ελληνες εκθέτες και 
συναντήθηκε με τον υπεύθυνο της ελληνικής συμμετοχής, κ. 
Κωλέτση. Παρασχέθηκαν στις συμμετέχουσες ελληνικές 
εταιρίες πληροφορίες σχετικά με την ρουμανική αγορά και οι 
εκθέτες ενημερώθηκαν για τη δυνατότητα συνδρομής του 
Γραφείου στην ενίσχυση των προσπαθειών των ελληνικών 
επιχειρήσεων για ανάπτυξη εξωστρεφούς δράσης στη 
Ρουμανία. 
 

2. Έρευνα Γραφείου ΟΕΥ για την κυκλοφορία 
"ελληνικού" ή "ελληνικού τύπου γιαουρτιού" στη 
Ρουμανία 

Σύμφωνα με έρευνα του Γρ. ΟΕΥ, στη ρουμανική αγορά 
διατίθεται «ελληνικό» ή «ελληνικού τύπου» γιαούρτι σε 
καταστήματα τροφίμων και στις μεγάλες αλυσίδες 
supermarket. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν 7 εταιρείες που 
παράγουν γιαούρτι εκτός Ελλάδας, με την ένδειξη" ελληνικό" 
ή "ελληνικού τύπου".  

 

3. Προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις του Γρ. ΟΕΥ – 
Ημέρα της Ευρώπης 

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί η 
εκδήλωση «EU Member States Market» στο πάρκο Cismigiu 
του Βουκουρεστίου, το Σάββατο 11 Μαΐου ή την Κυριακή 12 
Μαΐου 2019, στο πλαίσιο των εορτασμών για την ημέρα της 
Ευρώπης. Την εκδήλωση διοργανώνει το Υπουργείο 
Εξωτερικών της Ρουμανίας, σε συνεργασία με τον Δήμο 
Βουκουρεστίου και το Κέντρο Προγραμμάτων Εκπαίδευσης 
και Αθλητισμού «Proedus».  

Η Ελλάδα θα συμμετέχει με περίπτερο, όπως κάθε 
χρόνο, όπου θα διατίθενται δωρεάν ή θα πωλούνται 
προϊόντα, στο πλαίσιο της ευρύτερης δυνατής προβολής των 
ελληνικών προϊόντων και των τουριστικών μας προορισμών. 
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους διοργανωτές, η 
επισκεψιμότητα της εκδήλωσης την περυσινή χρονιά 
ξεπέρασε τα 10.000 άτομα. 
 

 

Ε. ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ        
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 Την Παρασκευή 15.3 αναρτήθηκε στον ιστότοπο 
https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-
notice/v2/view/100051113 προκήρυξη για κατασκευή του 
πρώτου τμήματος της Γραμμής 6 του Μετρό (έξι πρώτοι 
σταθμοί), η οποία, όταν ολοκληρωθεί, θα συνδέει το 
Αεροδρόμιο Otopeni με το μητροπολιτικό δήμο του 
Βουκουρεστίου. Η συνολική αξία του έργου εκτιμάται σε 
1.269.784.510 Ron (267.323.051 ευρώ). 

 Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή 
αιτήσεων ενδιαφέροντος είναι η 18.4.2019.  

ΣΤ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ   

Δεδομένου ότι παρατηρήθηκαν το τελευταίο διάστημα 
περιστατικά αφερεγγυότητας ρουμανικών εισαγωγικών 
εταιριών που συνεργάστηκαν με ελληνικές εξαγωγικές, και 
προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον, εφιστούμε την 
προσοχή στα ακόλουθα σημεία: 

 συνιστάται υπογραφή συμβολαίου μεταξύ των 
μερών και έλεγχος της ταυτότητος του ‘SWIFT’. 

 οι Έλληνες εξαγωγείς, θα πρέπει να αποφεύγουν να 
αποστέλλουν προκαταβολικά προϊόντα για πρώτη 
φορά σε αγνώστους, οι οποίοι ομιλούν πολλές 
φορές την ελληνική, χωρίς να υπάρχει προηγούμενη 
ενέγγυος πίστωση και άνευ ελέγχου στην ελληνική 
τράπεζα ότι το ποσό έχει ήδη κατατεθεί στον 
λογαριασμό της εξαγωγικής εταιρείας. 

 Κατόπιν έρευνας συνεργατών του Γραφείου μας, 
διαπιστώθηκε σε πρόσφατες περιπτώσεις ότι οι 
αποστολές e-mail πλαστών ‘SWIFT’ προέρχονται 
από τις εξής ηλεκτρονικές  διευθύνσεις με 
καταληκτική δ/νση .nu  

 
 Server-e email: 

sitemail2.everyone.net 1 
sitemail.everyone.net 1 
sitemail4.everyone.net 5 
sitemail3.everyone.net 5 

Zona Georgafica Sitemail.everyone.net 
Country:              United States» 
 

Το Γραφείο μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, 
δύναται να ελέγξει τη λειτουργία και ενδεχομένως τη μετοχική 
σύνθεση οποιασδήποτε εταιρείας είναι εγγεγραμμένη στο 
Εμπορικό Μητρώο Ρουμανίας (ONRC), μέσω της διαθέσιμης 
ηλεκτρονικής εφαρμογής. Επίσης, με βάση τις διαθέσιμες σε 
εμάς ανοιχτές πηγές πληροφόρησης (ιστοσελίδα Υπουργείου 

Οικονομικών Ρουμανίας, Εμπορικού Μητρώου-ONRC, 
Εφορίας-ANAF), μπορεί να διαπιστωθεί η ύπαρξη, η 
λειτουργία, αλλά και η εγγραφή  στο σύστημα VIES κάθε 
ρουμανικής εταιρείας, όχι όμως η εγκυρότητα ενός SWIFT.  
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