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Informaţii privind situaţii
importante de viaţă:

SĂNĂTATE

LOCUINŢĂ
MUNCĂ

SOSIRE

Am auzit că …
La mine a fost astfel …
Cineva m-a sfătuit să fac aşa …

eştiinţa te face depen>> Ndent!
Informaţiile greşite
aduc numai probleme!
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CONTACT
Aici găsiţi cîteva informaţii importante privitoare la viaţa în Frankfurt sau
Offenbach. Dorim să vă ajutăm, să vă cunoaşteţi drepturile de cetăţean al
Uniunii Europene. Informaţii mai detaliate găsiţi pe site-urile web ale celor
două oraşe:
– www.vielfalt-bewegt-frankfurt.de
– www.frankfurt.de
– www.offenbach.de

PRIMUL CONTACT DE ORIENTARE
Offenbach am Main

Frankfurt am Main

Consiliere legată de migraţie
pentru adulţi şi servicii pentru
tinerii migranţi
(Migrationsberatung für
erwachsene Zuwanderer und
Jugendmigrationsdienste)

Consiliere legată de migraţie pentru
adulţi şi servicii pentru tinerii
migranţi
(Migrationsberatung für
erwachsene Zuwanderer und
Jugendmigrationsdienste)

la Bürgerbüro der
Stadt Offenbach am Main
Kaiserstraße 39
63065 Offenbach

www.integrationskurse-frankfurt.de

Miercuri între orele
09:00 - 12:00

Amt für multikulturelle
Angelegenheiten
AmkA.Info
Mainzer Landstraße 293
60326 Frankfurt am Main
Tel.: 069/212-41515
amka.info@stadt-frankfurt.de
Orele de funcţionare se găsesc la:
www.amka.de/info
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ÎNREGISTRAREA
Primii paşi pe care trebuie să îi faceţi la sosirea în Frankfurt sau Offenbach
vă duc la biroul de evidenţă a populaţiei, numit „Bürgerbüro“ in Offenbach
şi„Bürgeramt“ în Frankfurt. În decurs de o săptămână de la sosire trebuie să
vă înregistraţi aici personal cu o adresă valabilă, dovada de locuinţă (de la
proprietar sau administraţie) şi documente de identitate (paşaport sau carte
de identitate).
Bürgerbüro der
Stadt Offenbach am Main
Kaiserstraße 39
63065 Offenbach
Bürgeramt, Statistik und Wahlen
Stadt Frankfurt am Main
Zeil 3
60313 Frankfurt am Main
upă ce v-aţi înregistrat, ataşaţi-vă numele vizibil pe cutia poştală.
!! DNumai
în felul acesta puteţi primi corespondenţă de la autorităţi.
n Germania este firesc să primiţi des corespondenţă de la diferite
!! Îautorităţi.
De regulă vi se cere să răspundeţi la diverse întrebări. Dacă
nu înţelegeţi scrisoarea, rugaţi o persoană de încredere să o traducă.
Uneori aveţi de plătit taxe. Dacă nu le plătiţi la timp, primiţi mai întâi
o avertizare („Mahnung “), apoi suma se măreşte prin penalizări. Acest
lucru dăunează persoanei Dvs. şi la fel de mult contului din bancă.
ă rugăm să evitaţi umplerea excesivă a cutiei poştale. În Germania se
!! Vprimesc
multe reclame, cutia de poştă se umple repede. Astfel se pot
pierde din vedere scrisori importante.

CONTUL BANCAR
În Germania aveţi nevoie de un cont la o bancă (Bankkonto).
înregistrarea la primărie, nu vi se deschide cont la bancă. Fără cont
!! Fnuărăputeţi
executa cele mai multe plăţi.
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a chiriei sau a salariului nu sunt t obişnuite în Germania.
!! PCellatamaiîn numerar
adesea sunt un semn de incorectitudine şi puteţi deveni victima
unei încercări de înşelătorie.
acă totuşi vi se cere să plătiţi bani în mână de ex. pentru chirie, cereţi
!! Dneapărat
o chitanţă de mână cu ştampilă.

MAȘINA
automobilul Dvs. din ţară, trebuie să îl înmatriculaţi
!! Dînacădecursveniţidecu3 luni
pe noua adresă, la serviciul local de înmatriculare
(Zulassungsstelle).
Bürgerbüro der
Stadt Offenbach am Main
Kaiserstraße 39
63065 Offenbach
Zulassungsbehörde für Kraftfahrzeuge
im Ordnungsamt der Stadt Frankfurt am Main
Am Römerhof 19
60486 Frankfurt am Main
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LOCUINŢA
CHIRIA (MIETE)
Pentru a închiria o locuinţă, trebuie să semnaţi un contract de închiriere (Miet
vertrag). Acest contract stabileşte drepturile şi obligaţiile Dvs. de chiriaş. Proprietarul cere în general o cauţiune (Kaution), care reprezintă valoarea a cel
mult 3 chirii lunare. Cauţiunea rămâne la proprietar (pe un cont de economii)
până cînd vă mutaţi din locuinţa închiriată. Atunci o primiţi înapoi, dacă la
părăsirea locuinţei v-aţi îndeplinit obligaţiile din contract (aţi renovat, nu aţi
rămas în urmă cu plata chiriei, etc.).
hiria constă din „chirie pentru spaţiul locuit“ (=Kaltmiete) +
!! C„întreţinerea“
(împreună = Warmmiete).
entru curent, apă, gaz, internet şi telefon se încheie contracte separate.
!! PToate
informaţiile necesare le obţineţi la înregistrare, de la Bürgerbüro
Offenbach sau Bürgeramt Frankfurt.

!! Respectaţi perioadele de reziliere a contractelor (Kündigungsfrist).
Locuinţele în Frankfurt şi Offenbach sunt scumpe. Contractul de închiriere se
încheie exclusiv cu proprietarul (persoană particulară) sau cu administraţia
imobilului (firmă).
Atât în Offenbach cât şi în Frankfurt există şi locuinţe ieftine, aşa numitele
„locuinţe sociale“. Pentru a obţine o astfel de locuinţă trebuie să depuneţi
o cerere (Antrag) la spaţiul locativ (Wohnungsamt). În Frankfurt se poate
depune o astfel de cerere după un an de şedere în oraş. În Offenbach puteţi
depune cerere pentru un certificat de obţinere a unei locuinţe („Wohnungs
berechtigungsschein“), dacă v-aţi înregistrat în prealabil la Bürgerbüro.
Certificatul se eliberează după verificarea documentelor Dvs. Locuinţa trebuie să o căutaţi însă singuri.
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ulte persoane venite din România găsesc prin cunoştinţe o cameră sau
!! Mo saltea
cu chirie. Acestea sunt cel mai adesea mult prea scumpe şi de
proastă calitate (insalubre).

!! Informaţi-vă asupra preţurilor pe piaţa imobiliară.
în general regula: Nu semnaţi nimic ce nu aţi înţeles, şi mai
!! Rales,espectaţi
nu pe loc!
de locuit nu sunt în ordine/legale, anunţaţi autorităţile
!! Dsauacăunulcondiţiile
dintre consilieri (cu care aveţi de a face în mod obişnuit).
sănătos să locuiască mai multe persoane într-o singură cameră
!! Nşiusăestedoarmă
pe saltele.

CÂTEVA REGULI PENTRU A EVITA
CONFLICTE SAU NEPLĂCERI:
erioada de odihnă (Ruhezeiten) între orele 13:00 - 15:00 şi de la
>> P22:00
la 6:00 trebuie respectată strict.
rebuie păstrată curăţenia (Sauberkeit) în locuinţă, pe hol, în casa
>> Tscării,
în spaţiul din jurul casei şi pe stradă. Fiecare trebuie să contribuie
la aceasta.
resturilor menajere (Mülltrennung): Separaţi resturi>> Separarea
le menajere de cele biologice, ambalaje, hârtie şi sticlă. Pentru fiecare
fel de resturi există recipiente speciale care sunt uşor de identificat. În
plus există şi deşeuri menajere (Sperrmüll), de ex. mobile sau lămpi etc.
pentru gospodăriile particulare. Găsiţi toate informaţiile necesare în internet şi pe site-urile celor două oraşe.
rătarul (Grillen) este permis în grădină sau în anumite parcuri, în
>> Glocuri
special amenajate. Pe balcon nu este permis să se facă grătar.
corect al maşinii arată nu numai respect pentru concetăţeni,
>> Pciarcatul
vă economiseşte şi bani, căci parcarea in locuri nepermise se amendează.
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SĂNĂTATEA
Fiecare persoană care trăieşte în Germania trebuie să aibă o asigurare medicală
(„Krankenversicherung“). Există multe case de sănătate de stat ca de ex. AOK,
DAK dar şi particulare. Casa de sănătate preia costurile pentru consultaţiile
medicale precum şi pentru internarea în spital.
acă aveţi o asigurare din România, informaţi-vă ce servicii medicale
!! Dacoperă
această asigurare în Germania.
în Germania cu un contract la un angajator din România? Atunci
!! Lesteucraţivalabilă
asigurarea europeană (EHIC) până la o durată de doi
ani. După această perioadă trebuie să încheiaţi o asigurare medicală
germană.
medicală europeană este valabilă în rest în general 3 luni
!! Aşisigurarea
numai pentru cazuri de urgenţă. Pentru orice alte servicii medicale
trebuie plătit particular. Costurile sunt foarte mari şi pot duce la datorii.
acă aveţi datorii, adresaţi-vă consilierilor specializaţi
!! D(Schuldnerberatungsstelle).

CUM PUTEŢI ÎNCHEIA O ASIGURARE MEDICALĂ?
Dacă fie Dvs., fie un membru al familiei lucrează în Germania cu contract
de muncă şi câştigă mai mult de € 450 pe lună, angajatorul este obligat să
încheie o asigurare medicală.
pe cont propriu, trebuie să vă asiguraţi singur, fie particular,
!! Dfieacăla lucraţi
o casă de asigurări medicale de stat. Pentru o asigurare medicală
legală de stat există tarife minime, pe care le găsiţi în internet, pe siteurile caselor de asigurări medicale. Avantajul unei asigurări medicale
legale este şi asigurarea gratuită a membrilor de familie.
sunteţi asigurat la o casă de asigurări medicale germană puteţi să
!! Dvăacăalegeţi
liber medicul şi nu trebuie să plătiţi consultaţiile. Excepţie fac
doar consultaţiile pe care asigurarea Dvs. nu le acoperă. Dar acest lucru
trebuie documentat de medic.
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internet găsiţi medici care vorbesc româneşte:
!! Înhttp://arztsuchehessen.de/
Completaţi în formularul de căutare: specialitatea dorită
(Fachrichtung), localitatea (Ortsangaben) şi limba (Fremdsprachen).
acă părăsiţi Germania – nu doar pentru concediu – nu uitaţi să
!! Danunţaţi
casa de asigurări (şi şcoala copiilor), altfel trebuie să plătiţi
contribuţia mai departe.
n general trebuie ţinut cont de următoarele: Fiecare contract trebuie
!! Îreziliat
în funcţie de condiţiile prevăzute în contract, altfel trebuie plătit
mai departe până la rezilierea în scris.

CE PUTEŢI FACE DACĂ NU AVEŢI
ASIGURARE MEDICALĂ?
Adresaţi-vă la:
Policilinica studenţească (Studentische Poliklinik)
Zeil 5 · 60313 Frankfurt am Main
Marţea: 17:00 - 19:00 h
Miercurea: 18:00 – 20:00 h
Doar pentru locuitorii oraşului Frankfurt:
Departamentul de Sănătate Frankfurt (Gesundheitsamt Frankfurt)
Consultaţii umanitare (humanitäre Sprechstunden)
Zeil 5 · 60313 Frankfurt am Main
Tel: 069/ 212-45241
Luni şi joi 8:00 – 12:00 h
Ore de consultaţie pentru copii: miercurea, 8:00 - 11:00 h
Elisabeth-Straßenambulanz (pentru persoane fără adpost)
Klingerstraße 8
60313 Frankfurt
Tel: 069/ 2971 0974 0
De luni pîna vineri 9:00 - 13:00 h
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MUNCA
Aţi semnat un contract de muncă prin care câştigaţi mai mult de € 450 pe
lună? Atunci, angajatorul Dvs. trebuie să vă încheie asigurări de sănătate,
de pensie, de şomaj, de accidente (asigurări sociale). Dvs. veţi plăti 50 % iar
angajatorul 50 % din costuri.
există un salariu minim de € 9,19 pe oră brut (2019).
!! ÎÎnn Germania
plus există salarii minime pe diverse branşe, ca de ex.:
Construcţii

€ 12,20 pentru muncitorii necalificaţi şi
€ 15,20 pentru cei calificaţi

Curăţenie

€ 10,56 pentru curăţenie în interior,
€ 13,82 pentru geamuri şi faţade

Îngrijire
(de ex. bătrîni)

€ 11,05

CĂUTAŢI DE LUCRU AICI?
Există mai multe căi de a găsi de lucru:
– În internet, pe portale speciale care oferă locuri de muncă, de ex.
„Jobbörse“ a agenţiei pentru muncă (Agentur für Arbeit):
http://jobboerse.arbeitsagentur.de
– Direct la Agenţia locală de muncă unde vă puteţi înregistra, dacă
sunteţi în căutarea unui loc de muncă.
– Firme pentru muncă temporară (Zeitarbeit-Firmen)
– In ziare.
nii angajatori cer să aplicaţi pentru un loc de muncă cu un set de
!! Udocumente
(Bewerbung), care cuprind în general: o scrisoare de intenţie,
un CV, copii după diplome şi certificate de şcoală sau studiu, calificări şi
recomandări de la foştii angajatori, uneori cu traducerile acestora dacă au
fost obţinute în altă ţară decît în Germania. Există instituţii care vă pot ajuta
la recunoaşterea calificărilor (Anerkennung ausländischer Abschlüsse):
beramí berufliche Integration e.V. Frankfurt:
http://www.berami.de/anerkennungsberatung/
IQ-Netzwerk https://www.hessen.netzwerk-iq.de/angebote/
angebote-fuer-personen-mit-auslaendischer-berufsqualifikation/
anerkennungsberatung.html
10

ÎNREGISTRAREA UNEI FIRME
(GEWERBEANMELDUNG)
Multe persoane care s-au stabilit în Germania, lucrează ca întreprinzători.
adică au înfiinţat o firmă proprie, mică.
tenţie: În acest caz există şi un risc, şi anume să fiţi considerat „aparent
!! Aîntreprinzător”,
dacă aveţi un singur client iar relaţia de muncă cu el
este echivalentă cu cea a unui angajat – adică primiţi toate comenzile
de la el. A fi „aparent întreprinzător” este ilegal şi se amendează. Ca
intreprinzător trebuie să aveţi mai mulţi clienţi în acelasi timp, să vă
contractaţi direct comenzile, să încheiaţi personal toate asigurările
ca de ex. cele de accident, să vă înregistraţi la camera de comerţ sau
a meşteşugarilor şi să plătiţi singur impozitul (Steuer) la Direcţia
Finanţelor Publice (Finanzamt).
Dacă sunteţi nesiguri în privinţa relaţiei Dvs. de muncă, adresaţivă la biroul de consiliere (Beratungsstelle) în limba română:
Beratungsstelle „Faire Mobilität“ Frankfurt
Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77
60329 Frankfurt am Main
Tel.: 069/2729 7567
Fax: 069/2729 7568

DACĂ NU GĂSIŢI LOC DE MUNCĂ
În anumite condiţii puteţi primi ajutor financiar dacă sunteţi şomer.
Hotărârea, dacă îndepliniţi condiţiile legale pentru ajutor financiar de la
statul german este luată de Jobcenter-ul din localitatea în care locuiţi, după
verificarea documentelor necesare. În Frankfurt, Offenbach şi în fiecare
regiune există câte un Jobcenter responsabil pentru cetăţenii care locuiesc
acolo.
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COPIII ŞI VIAŢA DE FAMILIE
INDEMNIZAŢIA PENTRU COPII (KINDERGELD)
Statul german oferă indemnizaţie de copii pentru toţi copiii care merg la
şcoală sau sunt încă în instruire. Pentru a beneficia de aceasta trebuie să
depuneţi o cerere la casa de familie (Familienkasse). După verificarea exactă a
informaţiilor pe care le daţi, primiţi o înştiinţare acasă.
Adresele caselor de familie sunt:
Offenbach am Main
Familienkasse Hessen
Standort Hanau
Am Hauptbahnhof 1
63450 Hanau
Frankfurt am Main
Agentur für Arbeit
Fischerfeldstraße 10-12
60311 Frankfurt am Main

p

GRĂDINIŢA (KINDERGARTEN)
Recomandare: Trimiteţi copiii sub 6 ani la grădiniţă. Aici vor învăţa foarte
repede limba germană şi îşi fac prieteni.
Eigenbetrieb Kindertagesstätten Offenbach (EKO)
Stadt Offenbach am Main – Rathaus
Berliner Straße 100
63065 Offenbach
Telefon: 069 / 8065 2130
kitas@offenbach.de
Stadtschulamt Frankfurt am Main
Seehofstraße 41
60594 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 21 23 65 64
kindernetfrankfurt.amt40@stadt-frankfurt.de
www.kindernetfrankfurt.de
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ŞCOALA (SCHULE)
În Landul Hessen şcoala este obligatorie. Fiecare copil trebuie să meargă 9 ani
la şcoală. Şcoala şi cărţile sunt gratuite.
Înscrieţi-vă copilul la:
Staatliches Schulamt für die Stadt Offenbach am Main
und den Kreis Offenbach
Aufnahme- und Beratungs-Zentrum für Seiteneinsteiger
Stadthof 13
63065 Offenbach
Telefon: 069 / 80053 0
Staatliches Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main
Aufnahme- und Beratungs-Zentrum für Seiteneinsteiger
Stuttgarter Straße 18-24
60329 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 38989 401

OFERTE (ANGEBOTE) PENTRU FAMILII
de ştiut: Există multe oferte pentru familii şi persoane în cele
!! Bmaiinediferite
situaţii de viaţă, ca de ex. consiliere pentru gravide,
consiliere pentru probleme de educaţie, pentru studiu şi perfecţionare,
pentru părinţi care îşi cresc singuri copiii, pentru timpul liber, pentru
tineri şi oameni în vârstă. Ofertele sunt gratuite. Folosiţi aceste oferte!
ntrebaţi la serviciul pentru tineret sau de consiliere pentru migranţi din
!! Îoraşul
Dv., ce ar fi potrivit pentru Dvs.
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LIMBA GERMANĂ, TIMPUL LIBER
CURSURI DE LIMBA GERMANA
Să trăieşti în Germania, înseamnă să vorbeşti limba germană. Învăţaţi
germana cât mai repede. Abia atunci puteţi să vă rezolvaţi singuri problemele
şi să nu mai depindeţi de alte persoane. Dvs. vă reprezentaţi cel mai bine
interesele proprii!

!! Există multe oferte pentru învăţarea limbii germane.
acă nu vorbiţi bine germană, şi trebuie să angajaţi un interpret sau tradu!! Dcător,
verificaţi: Cui transmiteţi datele Dvs. personale? Cunoaşteţi persoana?
Aveţi încredere în această persoană?
Informaţii privitoare la oferte de învăţare a limbii germane:
Offenbach am Main:
https://www.offenbach.de/bildung/deutsch-lernen/index.php
Frankfurt am Main:
www.integrationskurse-frankfurt.de

BIROURI DE TRADUCERI SAU SERVICII
DE INTERPREŢI
Dacă trebuie să încheiaţi un contract dar nu îl puteţi înţelege, atunci este
preferabil să fiţi însoţit de un traducător sau interpret autorizat. Aceştia
trebuiesc plătiţi dar atunci aveţi siguranţa că ei sunt independenţi şi
traducerea va fi corectă.
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ORGANIZAŢII DE MIGRANŢI
Organizaţiile de migranţi din zonă sunt de regulă parteneri de încredere
pentru a vă reprezenta şi a vă apăra interesele. De obicei ele cooperează
cu administraţia locală şi se bucură de încredere acolo. În plus ele oferă şi
manifestări culturale foarte diverse. În regiunea Frankfurt-Offenbach există
mai multe organizaţii româneşti, ca de ex.:
ARO, Rumänischer Kulturverein Frankfurt & Umgebung e. V.
ARO, Asociaţia Românilor din Frankfurt și Împrejurimi
Alicestr. 101 · 63075 Offenbach
Am Lohrberg 10 · 60389 Frankfurt
Tel.: 069 86007374
Mail: secretar@aro-rhein-main.de · www.aro-rhein-main.de
CROM, Rumänische Gemeinde im Rhein-Main-Gebiet e.V.
CROM, Comunitatea Românilor din regiunea Rin-Main
Adresa poştală:
Postfach 100321 · 63003 Offenbach
Biroul: Arthur-Zitscher-Str. 11 · 63065 Offenbach
Tel.: 0170 6032283
Mail: cromrheinmain1@aol.com · http://crom-neu2.blogspot.de
Rumänisch Orthodoxe Kirchengemeinde e.V. Offenbach
Comunitatea religioasă româno-ortodoxă
Backstraße 16 · 63069 Offenbach am Main
Tel. & Fax: 069/87876326
Mobil: 0174 /1605808
Mail: rok103@aol.com · www.biserica.comeurom.net
Generalkonsulat Rumänien Bonn
Consulatul general al României la Bonn
Legionsweg 14 · 53117 Bonn
Tel.: +49 (0)228/6838135
Fax: +49 (0)228/680247
Mail: bonn@mae.ro · http://bonn.mae.ro
Telefon de urgenţă la consulat numai pentru cazuri de deces,
accidente sau alte situaţii de dificultate deosebita: 0173/5757585.
tenţie: La acest număr nu se pot solicita şi nici obţine informaţii
!!Aconsulare
în afara celor legate de situaţiile de decese, accidente şi
situaţii de urgenţă.
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ORDINE ŞI SIGURANŢĂ
REGULI
Regiunea Frankfurt-Offenbach este o regiune internaţională. Aici trăiesc
oameni din toată lumea. Fiecare îşi aduce propria cultură şi obiceiurile de
acasă, ceea ce face viaţa foarte interesantă. Convieţuirea funcţionează însă
numai dacă ne tratăm reciproc cu mult respect, ţinem cont de celălalt şi
respectăm regulile de bază şi legile locale.
Aceasta înseamnă concret să ne revizuim anumite comportamente de acasă,
în special în public, în mijloacele de transport în comun sau chiar in locuinţă!
iţi atenţi când descărcaţi date din internet (filme, muzică) respectaţi
!! Fdrepturile
de autor. Ceea ce nu este marcat cu „gratis“, costă bani iar

!!

descărcarea neautorizată este urmărită prin justiţie. La nevoie găsiţi în
internet avocaţi (Anwälte) din zonă care vorbesc limba româna.
Fiţi atenţi la specialitatea avocatului: muncă, familie, chirie, şcoală, căci
nu orice avocat este specializat în toate domeniile juridice.

NUMERE ŞI SERVICII DE URGENŢĂ
(NOTDIENSTE UND NOTRUF)
110
112
		

Poliţia (Polizei)
Pompierii şi salvarea
(Feuerwehr und Notarztwagen)

– https://www.offenbach.de/leben-in-of/gesundheit/
notdienste/010-notdienste-in-offenbach.php
– www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2768

	
Transportul în comun în regiune

d

(Öffentliche Verkehrsmittel in der Region):
www.rmv.de

MUTATUL ÎN ALT ORAŞ SAU REPATRIEREA
Dacă vă mutaţi în alt oraş sau părăsiţi Germania trebuie să anunţaţi din
nou oficiul de evidenţă a populaţiei, ca să vă şteargă din registrul evidenţa
populaţiei: la Bürgeramt Frankurt respectiv la Bürgerbüro Offenbach. Verificaţi
deasemenea ce alte contracte mai aveţi şi trebuiesc reziliate.
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EDITORI
Administraţiile oraşelor Offenbach am Main şi Frankfurt am Main
Amt für Arbeitsförderung
Statistik und Integration

Toate drepturile sunt rezervate.
Stadt Offenbach am Main
Amt für Arbeitsförderung, Statistik und Integration
Kaiserstraße 39
63065 Offenbach
Stadt Frankfurt am Main
Amt für multikulturelle Angelegenheiten
Mainzer Landstraße 293
60326 Frankfurt am Main

ÎN COOPERARE CU
Migrationsberatung der AWO Offenbach Stadt e.V.
Jugendmigrationsdienst, Internationaler Bund e.V. Offenbach
Projekt„Faire Mobilität“ Frankfurt am Main

TIPAR
Berthold Druck GmbH

Offenbach am Main

TIRA J
Total 33.750 exemplare:
Decembrie 2018

4.500 exemplare în limba română
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