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La trei ani de la semnarea Acordului de la
Paris,  părțile Convenţiei-cadru a ONU
privind schimbările climatice (UNFCCC) s-
au întâlnit între 2 și  14 decembrie 2018 la
Katowice,  Polonia,  pentru a finaliza un set
detaliat de reguli  și  orientări care va
permite punerea în practică la nivel global
a Acordului.   
Acordul de la Paris stabilește un plan
global de acțiune pentru a reduce efectele
schimbărilor climatice,  în vederea
menținerii  creșterii  temperaturii  medii
globale sub pragul critic de 2°C raportat la
nivelurile din era preindustrială și
continuarea eforturilor de a o limita la
1,5°C.  În decembrie 2015,  Părțile au
convenit să finalizeze un set detaliat de
reguli  și  linii  directoare pentru punerea în
aplicare a acordului până la sfârșitul
anului 2018.  Acordul a intrat în vigoare la
4 noiembrie 2016.  195 dintre părțile   

Conferinta̦ ONU
privind schimbările
climatice de la
Katowice (COP 24) 
 

Ce trebuie să stiți?

UNFCCC au semnat acordul,  iar 184 l-au
ratificat cu prilejul conferinței de la
Katowice.  În cel mai recent raport al
Grupului Interguvernamental privind
Schimbările Climatice (IPCC) este subliniat
faptul că reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră la nivel mondial la zero net până în
2050 este atât necesară,  cât și  posibilă,
pentru atingerea obiectivelor Acordului de la
Paris.  
 
De ce Katowice? 
Katowice este cel mai important oraș al
Metropolei Sileziene,  un organism urban
creat în iulie 2017 ca o expresie a
angajamentului și  preocupării  comune
pentru bunăstarea regiunii ,  oferind o
adevărată oportunitate pentru o dezvoltare
accelerată și  dinamică.  Regiunea Silezia
Superioară și  Zagłębie,  care este asociată în
mod tradițional cu industria minieră și
industria grea,  este un exemplu important al
ceea ce se poate realiza printr-o politică
consecventă a dezvoltării  durabile și  a
transformării  economice.  De asemenea,
încearcă să devină un lider în domeniul
inovării  și  al  noilor tehnologii ,  ambiții  ce se
reflectă în dezvoltarea sectoarelor de afaceri
moderne și  a investițiilor durabile.  Datorită
eforturilor depuse,  calitatea aerului,  starea
mediului,  precum și standardul vieții
locuitorilor se îmbunătățesc în mod clar.  

Care sunt cele mai importante evenimente
ale COP24?   
Summitul din acest an a găzduit a 24-a
Conferință a Părților din cadrul UNFCCC,
care este numită în mod oficial  „COP24”,  cea
de-a 14-a Conferință a Părților din cadrul
Protocolului de la Kyoto,  care servește drept
reuniune a părților,  (CMP14) și  a treia parte
a primei sesiuni a Conferinței părților care
servește ca reuniune a părților la Acordul de
la Paris (CMA 1-3).  Obiectivul COP24 a fost
de a se alinia Acordului de la Paris,  de a fi
aplicabil  tuturor părților și  de a ține cont de
circumstanțele naționale diferite.  Reguli  și
orientări clare și  ambițioase au servit ,  de
asemenea,  la elaborarea politicilor proprii
ale părților,  oferind o bază solidă pentru
elaborarea acestora.   
UNFCCC a organizat un program paralel de
evenimente,  prezentând acțiuni concrete din
partea tuturor sectoarelor.  În total,  au fost
85 de evenimente care au atras aproape 4.000
de participanți.  A fost o oportunitate unică
pentru liderii  în domeniul climatic să discute
direct cu reprezentanți ai  guvernelor despre
cooperarea importantă dintre actorii  statali
și  actori non-membri referitor la
îndeplinirea obiectivului stabilit  la Paris.  
 
 



Dintre cele mai importante evenimente se
pot menționa: 
1.Consiliul Mondial de Afaceri pentru
Dezvoltare Durabilă (WBCSD) a lansat un
raport privind inițiativa referitoare la
tehnologiile cu emisii  scăzute de dioxid de
carbon, care marchează continuarea
eforturilor companiilor de a intensifica
acțiunile asupra efectelor schimbărilor
climatice.  Raportul scoate în evidență
realizările comunității  de afaceri,
prezentând exemple de acțiuni tangibile
implementate în 2018. 
2.  Cinci bănci principale se angajează să
atingă obiective climatice globale:  ING,
BBVA, Société Générale,  Standard
Chartered și  BNP Paribas.  Acestea s-au
angajat să cuantifice alinierea climatică a
portofoliilor lor de creditare și  să exploreze
modalități  de direcționare a fluxurilor
financiare către atingerea obiectivelor
Acordului de la Paris.    
3.  În scopul accelerării  tranziției  la
transportul maritim neutru,  Maersk și-a
anunțat obiectivul de a atinge neutralitatea
privind emisiile de carbon până în 2050.
Pentru a atinge acest obiectiv,  navele
neutre din punct de vedere al  emisiilor de
carbon trebuie să fie viabile din punct de
vedere comercial până în 2030 și  este
necesară o accelerare a noilor inovații  și
adaptarea noilor tehnologii .  

6.  ICLEI   a lansat două noi rapoarte care
subliniază calea de urmat pentru
acțiunile climatice subnaționale:
raportul referitor la folosirea acțiunilor
subnaționale pentru creșterea ambițiilor
climatice oferă îndrumări în legătură cu
modul în care guvernele naționale pot
influența eforturile subnaționale în
domeniul climei,  iar raportul privind
acțiunile climatice privind încălzirea
globală de 1,5 °  C subliniază importanța
acțiunii  climatice pe mai multe niveluri,
a procesului de integrare a politicilor și  a
dialogului Talanoa.   
Faza politică a Dialogului Talanoa este
un proces internațional care să analizeze
eforturile colective și  individuale pentru
atingerea obiectivelor Acordului de la
Paris.  Rezultatele acestei faze politice,
care urmează unei etape tehnice
cuprinzătoare pe parcursul anului 2018,
ar trebui să fie un angajament al  tuturor
părților de a reflecta asupra nivelului lor
de ambiție și  asupra unui mesaj puternic
adresat lumii în sprijinul Acordului de la
Paris și  al  obiectivelor sale pe termen
lung,  pentru actiune.    

4.  C40 (o rețea a celor mai mari orașe la
nivel mondial,  dedicată abordării
schimbărilor climatice) urmează să
lanseze,  alături de o serie de autori ai
IPCC, un nou raport prin care
sintetizează raportul special al  IPCC
privind încălzirea globală de 1,5 °  C
pentru orașe.  Orașele reprezintă
principalii  actori pentru combaterea
schimbărilor climatice,  ele fiind
responsabile pentru aproximativ 75% din
emisiile globale de CO2. Orașele
reprezintă 55% din populația lumii,
proporție estimată la 68% până în 2050.
Aceste cifre arată importanța orașelor,
atât în ceea ce privește schimbările
climatice globale,  cât și  cele de
dezvoltare economică.  
5.  415 investitori  prezenți la nivel global
au semnat un apel la acțiune care
subliniază necesitatea investițiilor din
sectorul privat în tranziția spre emisii
reduse de carbon. Declarația a fost
însoțită de un document de informare,
care solicită guvernelor să elimine
treptat subvențiile acordate pentru
combustibilii  fosili ,  precum și să ceară
un preț semnificativ pentru emisiile de
carbon.   



7.  A fost lansată Carta industriei  de modă
pentru acțiuni climatice ce cuprinde 43
de branduri,  organizații  și  ONG-uri
prezente la nivel mondial și  care se
angajează să înceapă etapa spre
decarbonizarea sectorului textil .  Acesta
include un angajament de reducere cu
30% a emisiilor de GES până în 2030 și
stabilirea unei modalități  de
decarbonizare în conformitate cu
obiectivele stabilite.  
8.  A fost anunțată publicarea raportului
EAT-Lancet privind alimentația,  planeta
și sănătatea în ianuarie 2019 în
prestigioasa revistă de specialitate din
domeniul medicinei Lancet.  Se așteaptă
ca raportul să fie referitor la rolul
sistemelor alimentare în realizarea
Acordului de la Paris și  a Obiectivelor de
dezvoltare durabilă.  
9.  De asemenea,  sectorul sportului și
UNFCCC au anunțat Planul de acțiune
privind schimbările climatice în
domeniul sportului care să adune
organizații  sportive,  echipe,  atleți  și  fani
într-un efort de sensibilizare și  de a
acționa pentru îndeplinirea obiectivelor
Acordului de la Paris.  
 

.
Obiective îndrăznețe și  termene clare
din partea autorităților oferă
companiilor,  investitorilor,  orașelor
claritatea și  încrederea de care au
nevoie pentru a acționa în mod decisiv,
pentru a accelera acțiunile existente și
pentru a-și  asuma angajamente chiar
mai ambițioase.   
Compania denkstatt  poate veni în
sprijinul factorilor interesați  cu o serie
de servicii  din domeniile:  dezvoltare
urbană inteligentă,  decarbonizare &
strategii  de afaceri,  economie circulară
& resurse etc.   

După încheierea Conferinței,
Președintele COP24,  Michal Kurtyka din
Polonia,  a declarat:  „Toate națiunile au
lucrat neobosit.  Toate națiunile și-au
arătat angajamentul.  Toate națiunile pot
părăsi Katowice cu un sentiment de
mândrie,  știind că eforturile lor au fost
răsplătite.  Orientările cuprinse în
pachetul de măsuri privind clima oferă
baza pentru punerea în aplicare a
acordului începând cu 2020” .   
 
Coordonatoarea ONU pentru schimbări
climatice,  Patricia Espinosa,  a declarat că
„orientările la care delegațiile au lucrat
zi  și  noapte sunt echilibrate și  reflectă
clar modul în care responsabilitățile sunt
distribuite între națiunile lumii” .  
Acest pachet de măsuri stabilește modul
în care țările vor furniza informații
despre contribuțiile lor naționale
determinate (NDCs) care descriu
acțiunile lor interne în domeniul climei.
Aceste informații  includ măsuri de
atenuare și  adaptare,  precum și detalii
privind sprijinul financiar pentru
acțiunile în domeniul schimbărilor
climatice în țările în curs de dezvoltare.    

Concluzii

Referințe web: 
 
https://cop24.gov.pl/ 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/site
s/2/2018/07/SR15_SPM_High_Res.pdf  
https://unfccc.int/  
http://www.eib.org/en/events/eib-at-cop-
24.htm  
 
Raluca Văduva 
raluca.vaduva@denkstatt.ro 



deducerea taxei pe valoarea adăugată,
pentru produse din tutun, alcoolice și
inclusiv la produse cu conținut de zaharuri
libere mai mare de 5g/100 ml de produs.  
 
Cum este taxat adaosul de zahăr în alte țări
din Uniunea Europeană? 
 
Norvegia are o taxă pe zahăr încă din anul
1922,  dar a decis ca de anul acesta să
mărească această taxă cu 83 %.  Datorită
acestei taxe,  consumul de zahăr în Norvegia
este de 27 kg de zahăr/persoană,  comparativ
cu Statele Unite ale Americii ,  unde consumul
este de 34 de kg de zahăr/persoană. Spre
deosebire de Marea Britanie și  SUA, unde 1
din 3 copii  este obez,  în Norvegia doar 1 din 6
copii  este obez .   
 
Marea Britanie a introdus din aprilie 2018 o
taxă pe zahăr diferențiată pe 3 benzi fiscale.   
•  Sub 5 grame de zahăr/100 ml de produs nu
se aplică nicio taxă;  
•  Între 5 și  8 grame de zahăr/100 ml de
produs se aplică o taxă de 0,18 GBP/litru de
produs,  care reprezintă aproximativ 0,93
RON/litru;  
•  Peste 8 grame de zahăr/100 ml de produs se
aplică o taxă de 0,24 GBP/litru,  care
reprezintă aproximativ 1,26 RON/litru.  

Cea mai importantă modificare adusă de
această lege este reprezentată de
introducerea unei taxe pe cantitatea de
zahăr adăugată în băuturile răcoritoare
cu conținut de zaharuri.  
Inițiatorii  proiectului de lege au gândit
această taxare pe niveluri de
concentrație de zahăr,  astfel:  
•  Băuturile răcoritoare cu un conținut de
zaharuri libere sub 5 grame/100 ml de
produs nu vor fi  taxate;  
•  Băuturile răcoritoare cu un conținut de
zaharuri libere cuprins între 5 și  8 grame
/100 ml de produs să fie taxate cu 70 de
lei/hectolitru de produs (70 de lei/100 de
litri  de produs);  
•  Băuturile răcoritoare cu un conținut de
zaharuri libere mai ridicat de 8 grame/ 
100 ml de produs să fie taxate cu 100 de
lei/hectolitru de produs (100 de lei/100
de litri  de produs).  
De asemenea,  proiectul de lege stabilește
o cotă datorată statului de 12% din
valoarea încasărilor de publicitate,  după   

Care sunt principalele
modificări aduse de
prezenta lege, dacă aceasta
va fi aprobată de Camera
Deputaților?

Multe guverne au avut un succes
considerabil  în utilizarea creșterii
taxelor ca o modalitate de a descuraja
oamenii să fumeze și  să bea alcool,  dar o
taxă pe zahăr va avea aceleași rezultate în
reducerea obezității? 
În noiembrie 2018,  Proiectul de Lege
pentru modificarea și  completarea Legii
nr.  227/2015 privind Codul Fiscal și  a
Legii  nr.  95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății  a fost aprobat de
Senat,  urmând să fie trimis spre aprobare
către Camera Deputaților.  
 
 

Proiect de lege
privind taxarea
băuturilor cu
conti̦nut ridicat
de zahăr 
 
 

Ce trebuie să stiți?



denkstatt  oferă servicii  de actualizare
legislativă care ajută companiile să fie la
curent cu noutățile legislative,  minimizând
astfel  riscul de neconformare din cauza
apariției  unor noi acte normative cu
aplicabilitate rapidă.   
 
Instrumentul nostru denxpert LEGAL
sprijină companiile in conformarea cu
cerințele legale si  respectarea legislației
naționale si  europene.  Furnizăm registre
juridice pentru legislația privind mediul,
energia,  sănătatea și  securitatea la locul de
muncă,  siguranța alimentului,  pe specificul
fiecărei companii pe care le actualizam la
intervale regulate de timp. Cu această
soluție,  clienții  își  pot crea propriul registru
legal și  de autorizații  și  își  pot asigura
conformarea cu cerințele legale.  
 

La un simplu calcul,  această taxă ar
conduce la o creștere cu 1 leu a fiecărui
litru de băutură care conține mai mult de
8 g de zahăr/100 ml,  inițiatorii  acestui
proiect de lege preconizând un impact
bugetar pozitiv de aproximativ 300 de
milioane de euro.  
Acest impact bugetar pozitiv va putea fi
atins doar prin îndeplinirea
concomitentă a următoarelor criterii :  
•  Consumatorii  vor avea același obicei de
a consuma băuturi răcoritoare cu
conținut de zaharuri libere,  chiar și  după
taxarea acestor băuturi (consumul
acestor băuturi nu va scădea);  
•  Producătorii  vor folosi aceleași rețete
pentru băuturile lor consacrate,
utilizând aceeași cantitate de zahăr și  nu
vor înlocui zahărul cu alți  îndulcitori.  
În condițiile unei creșteri  substanțiale a
prețului produsului finit ,  acest sistem de
taxare va conduce la o scădere a
consumului de băuturi răcoritoare cu
conținut ridicat de zaharuri (mai mult de
5 g de zahăr/100 ml de produs),  dar de
asemenea,  va conduce la dezvoltarea
unor băuturi cu conținut scăzut de
zaharuri sau a unor băuturi îndulcite cu
alți  îndulcitori ,  în afară de zahăr.  

Care vor fi consecințele
acestei taxări?

Franța  a  implementat un astfel  de sistem de
taxare încă din anul 2012.  Acciza pe zahăr
este de 7,53 EUR/hectolitru de produs,  dar
începând cu anul acesta,  pe lângă taxa
generală,  a decis introducerea unei taxe
suplimentare de 3,50 EUR/hectolitru aplicată
băuturilor non-alcoolice îndulcite pe
următoarele plafoane:  
•  Pentru băuturi care conțin o concentrație
de zahăr între 1 și  4 kg de zahăr/hectolitru
de produs,  o taxă de 0,5 EUR pentru fiecare
kilogram de zahăr adăugat;  
•  Pentru băuturi care conțin o concentrație
de zahăr între 5 și  8 kg de zahăr/hectolitru
de produs,  o taxă de 1,5 EUR pentru fiecare
kilogram de zahăr adăugat;  
•  Pentru băuturi care conțin o concentrație
de zahăr mai mare de 8 kg de zahăr /
hectolitru de produs,  o taxă de 2 EUR pentru
fiecare kilogram de zahăr adăugat .  
 

Referințe web:  
 
 https://www.weforum.org/agenda/2018/03/
will-a-sugar-tax-help-reduce-obesity/ 
 https://www.senat.ro/Legis/PDF/2018/18L48
4EM.pdf 
 
Sergiu Vasilie   
sergiu.vasilie@denkstatt.ro 



Modul în care sunt gestionate
organizațiile este într-o continuă
schimbare,  însă,  mai mult decât oricând,
managerii  acestora trebuie să ia decizii
care să conducă nu doar la performanța
economică a organizației ,  dar și  la
performanța de mediu și  performanța
socială.  Cel mai recent raport al  Grupului
Interguvernamental privind Schimbările
Climatice (IPCC) prevede că,  fără măsuri
drastice de reducere a emisiilor de CO2,
de reducere a consumului de energie și
implicit  de minimizare a cantității  de
CO2, este puțin probabil  a atinge ținta de
limitare a creşterii  temperaturii  medii
globale la 1,5 °C peste nivelurile
dinaintea perioadei industriale [1].  
 

Managementul
carbonului 
și implementarea
conceptului de  
Green office  
 

Ce trebuie să stiți?

Sunt necesare politici  ambițioase la toate
nivelurile,  care să se completeze și  să se
consolideze reciproc,  pentru a asigura
decarbonizarea economiei și  a societății .
Este astfel  destul de evident care ar
trebui să fie prioritățile organizațiilor și
în special ale companiilor de producție și
marilor consumatori de energie.
Atingerea acestor obiective este posibilă
numai dacă toate organizațiile
(companii,  instituții  publice) își  vor
intensifica acțiunile climatice.  Acestea
trebuie să fie capabile să înțeleagă în ce
constă amprenta de carbon, adică
inventarul emisiilor de carbon, dar și
impactul activității  acestora asupra
mediului.  Managementul carbonului nu
mai poate fi  considerat doar o activitate
de CSR, ci  devine fundamental în
managemenul organizației.  
Modelul de Green office sprijină
organizațiile private sau de stat în
îmbunătățirea sistematică a performanței
de mediu și  în reducerea amprentei de
carbon prin măsuri simple,  ușor de
implementat.  Conceptul nu este nou, el  a
fost dezvoltat încă din 2002 de WWF
Finlanda și  are la bază sistemele de
management ISO 14001 și  ISO 9001
(modelul plan-do-check-act) [2].  

Green office  a  fost conceput pentru a
putea fi  aplicat într-un mod simplu de
organizațiile care îl  adoptă.  În general,
acest concept se adresează în mare
măsură acelorași aspecte pe care le
vizează un sistem de management de
mediu,  dar este mult mai ușor de aplicat
decât acesta.  Rețeaua Green Office WWF
Finlanda includea,  în septembrie 2017,
409 birouri din 154 de organizații
(corporații ,  instituții  bancare și  de
asigurări,  municipalități ,  ministere,
instituții  de învățământ etc.)  din state
din Europa și  Asia Centrală,  Asia și
Pacific,  Africa,  America Latină și  Caraibe,
America de Nord și  Orientul Mijlociu.  
La nivelul universităților,  conceptul de
Green office a fost stabilit  prima dată la
Universitatea Maastricht în 2010 prin
intermediul rootAbility și  ulterior
replicat la nivelul altor 27 de universități
din 6 state din Europa [3].   
 
Dintre avantajele modelului Green office
la nivelul universităților se pot aminti:  
•  Conectează studenții ,  personalul și
comunitatea;  
•  Facilitează abordarea inițiativelor de
jos în sus (ale studenților și
personalului),  continuând să susțină
procesele de sus în jos;  
 



• Facilitează cooperarea dintre
departamente pentru a atinge obiectivele
de sustenabilitate;  
•  Crește nivelul de conștientizare și
încurajează mobilizarea studenților.  
 
Modelul Green office  constă în acțiuni
simple la nivelul organizației ,  ușor de
implementat,  pe următoarele direcții :
energie electrică,  energie termică,
transport,  achiziții ,  deșeuri sau apă.
Fiecare acțiune este importantă,  deși
poate părea nesemnificativă.  Iată câteva
din cele mai simple acțiuni pe care le
puteți  face pentru un Green office și
implicit  pentru reducerea amprentei de
carbon a organizației:  
•  Energie electrică :  stingerea becurilor,
folosirea de prize cu întrerupător,  setări
pentru reducerea consumului de energie
a calculatoarelor,  senzori de mișcare;  
•  Energie termică :  setarea unei
temperaturi corespunzătoare în birouri,
săli  de conferință,  săli  de cursuri,
sectoare de producție;  
•  Transport :  reducerea consumului de
combustibil ,  încurajarea mersului cu
bicicleta sau car sharing,  utilizarea
mijloacelor de transport în comun,
telemuncă,  întâlniri  pe skype;  

•  Achiziții :  hârtie reciclată,  laptopuri
performante,  mobilier de birou (circular
economy);  căni de ceramică / porțelan /
pahare de sticlă vs.  pahare de unică
folosință;   
•  Deșeuri :  reducerea consumului de
hârtie (printare față/verso),  colectarea
selectivă a deșeurilor,  a DEEE și  a
deșeurilor periculoase;  
•  Apă :  reducerea consumului de apă
(toalete cu mecanism dublu de spălare),
modalități  sustenabile de producere a
apei calde.  
 
Evoluția cere schimbare,  iar atunci când
vine vorba de sustenabilitate trebuie să
luăm în calcul schimbarea
comportamentului.  Modelul Green office
poate fi  aplicat cu succes la nivel de
instituții  de stat,  dar și  la nivel de
companii.  Performanța de mediu a
organizațiilor este foarte importantă în
prezent,  acestea putând avea diverse
beneficii  dacă produsele sau activitățile
pe care le desfășoară sunt verzi
(creșterea reputației  sau vizibilității
organizației) .  
 
 

Green office  se poate realiza în 6 pași
simpli:  
•  Desemnarea unei persoane responsabilă
pentru program și  o echipă Green office;  
•  Stabilirea unei inspecții  la nivel de
organizație:  evaluare consumuri /
obiceiuri /  achiziții ;  
•  Elaborarea programului și  stabilirea
unor obiective pentru îmbunătățirea
performanței de mediu (și  implicit  a
acțiunilor ce vor fi  avute în vedere);  
•  Informarea și  educarea personalului,
prin workshop-uri și  elaborarea unui
manual personalizat de instucțiuni;  
•  Analiza datelor și  raportarea anuală
privind progresul organizației ;  
•  Îmbunătățirea continuă și  stabilirea
unei strategii  pe termen lung.   
 
Compania denkstatt  poate veni în
sprijinul companiilor și  instituțiilor care
doresc îmbunătățirea eficienței
energetice a organizației ,  furnizând
instrumente de înaltă calitate în acest
sens.  Abordarea holistică,  inovarea și
excelența sunt o parte din valorile
denkstatt.  Ajutăm organizațiile să își
definească obiectivele și  strategiile și  să
implementeze procese și  responsabilități
transparente.    
 



Calculăm și  vă ajutăm să înțelegeți

amprenta de carbon, de apă sau de mediu

asociată organizației ,  produselor sau

serviciilor dumneavoastră [4].

Organizația care adoptă modelul Green

office va economisi energie,  materiale și

implicit  bani,  iar în același timp își  va

reduce emisiile de CO2 și  va contribui

semnificativ la realizarea unor Obiective

de dezvoltare durabilă.  Gândirea bazată

pe principiile sustenabilității  ajută la

crearea de valoare pentru toate părțile

interesate.

Referințe web: 
 
[1]https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/s
ites/2/2018/07/SR15_SPM_High_Res.pdf  
[2] https://wwf.fi/en/green-office/  
[3] http://rootability.com/green-office-
model/  
[4] https://www.denkstatt.eu/?lang=ro   
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SĂRBĂTORI 
FERICITE 
ȘI 
UN AN NOU CU 
ÎMPLINIRI! 

Să ne revedem cu 
bine în anul ce vine! 
 
Cu mult drag, 
echipa denkstatt !


