
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimați citori, 

 

Din ediția actuală a AUSTRIAN BUSINESS NEWS aflați ce pune în mișcare economia austriacă în Romania și 

ce anume se mișcă datorită ei. 

 

Dezvoltarea economică surprinzător de puternică în 2019 a inregistrat aparent o încetinire la jumătatea 

anului. Norii întunecați de slăbiciune economică din Europa de Vest, în special în industria auto, ajung și în 

România, ducând la scăderea producției industriale, în timp ce consumul continua să crească. Aceasta este 

o dezvoltare nesănătoasă din punct de vedere economic, iar guvernul ar trebui să i se opună. Putem privi ca 

un lucru pozitiv licitațiile avansate în domeniul infrastructurii, dar o atribuire mai ferma a acestora precum 

și scurtarea perioadelor de apel ar putea da un impuls. Un lucru pozitiv este faptul că acum creșterea este 

reflectată și în domeniul construcțiilor, în timp ce sectorul IT continuă să se dezvolte intens.  

 

În aceste faze o politică stabilă și clar structurată ar fi deosebit de importantă.  

Actualului guvern minoritar nu îi va fi ușor să ofere impulsuri strategice puternice, schimbările permanente 

de personal ducând la instabilitate. Cuvintele cheie răman in continuare transparență, predictibilitate și 

stabilitate.  

Echipa Advantage Austria București oferă consultanță firmelor austrice și organizează o serie de 

evenimente pe diverse teme precum industria aeronautica, inovație, recrutare, industria alimentară, 

domeniul fiscale și IT. 

Vă doresc mult succes, iar nouă tuturor o cooperare de excepție! 

Cu sincere salutări, 

Gerd Bommer 

Consilierul Comercial 

NOUTĂŢI | ON TOP 

Dacă ne gândim la Viena, o apreciem 

preponderent din punct de vedere turistic: 

centrul său istoric care include Hofburg-ul, 

palatul Schönbrunn, cultura cafenelelor, 

trăsurile cu cai și tortul Sacher sunt la fel de 

bine întipărite în mintea noastră precum și 

șnițelul vienez sau școala spaniolă de călărie. 

Dar toate acestea reprezintă doar un aspect al 

Vienei, pentru că orașul are multe de oferit și 

din punct de vedere economic. 

HOT SPOT VIENA 

» citeste mai mult 

https://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/iena_se_afla_in_TOP-ul_clasamentului_interna_ional.ro.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wood is a trendy material. Cross-laminated 
Timber (CLT) represents a modern and 
sustainable building material, with Austrian CLT 
producers amongst the world’s top 
manufactures. 
 
Together with Traeinformation and the 
Technical University Graz we organized a 
webinar focusing on the arguments regarding 
the use of timber in construction. 

  SEPTEMBER 20 2018, BERLIN 

 » Find all UPCOMING EVENTS on our website 

event details 

  

Lufthansa Aviation Training (LAT) investește anul 

acesta 89 mil. euro în trainingul de pilotaj și în 

infrastructura propriilor locații prin achiziția mai 

multor echipamente de training, care vor 

conduce la satisfacerea cererii clienților. Două 

din cele trei locații destinate simulatoarelor noi 

achiziționate vor deservi ca simulatoare pentru 

noile aeronave Airbus A320 ce vor fi noi 

achiziționate în 2020. 

Lufthansa Aviation Training 

construieste o locație pentru training   

» citeste mai mult 

Conform raportărilor actuale ale Institutul 

European de Patente (EPA) , Austria a înregistrat 

în 2018 un plus de 3,8 % ajungând la un număr 

record de 2.292 patente europene plasându-se 

astfel pe locul 10 în Europa și 14 în lume. Cele 

mai multe patente provin de la concernul chimic 

Borealis (171), ce este urmat de ZKW (117) si de 

austriamicrosystems (82). 

Institutul European de Patente 

înregistrări record din Austria 

» citeste mai mult 

1.000 km de bariere de beton DELTABLOC® vor 

fi instalați în următorii patru ani pentru 

siguranța traficului pe șoselele din România. 

Volumul lucrărilor de peste de 100 mil. euro 

reprezintă pentru Kirchdorfer cea mai mare 

comandă pe care a primit-o în istoria sa și de 

asemenea, înregistrată în întreaga branșă a 

siguranței traficului. 

DELTABLOC salvează vieți în România 

» citeste mai mult 

 

Găsiti toate stirile pe 

pagina noastră de Web 

 

» vezi aici 

 

Studiile clinice reprezintă elementul principal al 

progresului în medicină: factorii interesați sunt 

dependenți de noile tipuri de tratamente. Prin 

participarea la studiile clinice puteți avea din timp 

acces la noile terapii, care nu sunt încă introduse 

în piață. Aprox. 470 de studii clinice sunt inițiate 

anual în Austria de industria farmaceutică. 

Momentan nu există pentru pacienți o posibilitate 

de a se informa transparent despre studiile 

clinice la care pot participa. 

Platforma digitală pentru studii 

clinice este lansată în Austria 

» citeste mai mult 

https://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/Lufthansa_Aviation_Training.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/20190417_Oesterreichs_EPA-Patenteinreichungen_2018.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/DELTABLOC__rettet_Leben_in_Rumaenien.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/newsuebersicht.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/Digitale_Plattform_fuer_klinische_Studien_startet_in.ro.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BUSINESS OPPORTUNITIES 

 » see details 

 
BUSINESS OPPORTUNITIES 

 

 

 

 

 

  

 OPORTUNITĂŢI DE AFACERI 

Werner & Weber GmbH 

 

Firma se ocupă de peste 30 

de ani cu dezvoltarea și 

producția de produse 

inovatoare pentru 

colectarea deșeurilor. 

 

Compania caută:  

Clienți direcți 

Rudolfinerhaus Privatklinik  

 

Clinica asigură de peste 130 

de ani o muncă de pionierat 

în ceea ce privește asistența 

și tratarea pacienților 

străini. 

 

Compania caută:  

Parteneri pentru colaborare 

 

Kapsch CarrierCom AG 

 

Firma oferă produse, 

tehnologii și servicii 

inovatoare pentru 

administratori de căi 

ferate. 

 

Compania caută:  

Clienți direcți 

» vezi detalii » vezi detalii » vezi detalii 

 

Rail Cargo Group 

 

Compania operează împreună 

cu alti parteneri puternici o 

rețea extinsă de logistică 

door-to-door în Europa, 

extinzându-se până în Asia. 

 

Compania caută:  

Clienți direcți 

 

EMS Marketing GmbH 

 

Compania oferă un costum 

brevetat, cu electrostimulare, 

ideal pentru salile de fitness, 

fizioterapie, spa și beauty. 

 

 

Compania caută:  

Distribuitori 

 

Wanted:  

Direct Customers 

 

» vezi detalii » vezi detalii 

   OPORTUNITĂŢI DE 

AFACERI  

găsiți pe pagina 

noastră de Web 

 

» vezi aici 

 

 

EVENIMENTE VIITOARE 

14-16 octombrie, București și Brașov 

ASC PRODUSE ALIMENTARE 

ȘI BĂUTURI 

» detalii eveniment 

 

Veniți să întâlniți producători de TOP din 

domeniul industriei alimentare și de băuturi din 

Austria! Scopul vizitei de afaceri este de a stabili 

contacte cu potențiali parteneri.  

 

23-25 octombrie, Bucuresti 

In cadrul conferinte se vor dezbate subiecte 

privind protectia mediului, digitalizarea, măsuri 

noi in educație pentru lucrătorii calificați, 

tendințe și perspective de viitor pentru industria 

lemnului precum și abordări de reglementare.  

ASC INOVAȚIE ÎN SILVICULTURĂ ȘI 

INDUSTRIA LEMNULUI 

» detalii eveniment 

» Gasiti toate evenimentele viitoare pe pagina noastră de Web 

https://www.advantageaustria.org/ro/company/werner-weber-gmbh.business-opportunities.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/company/rudolfinerhaus-privatklinik-gmbh.business-opportunities.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/company/kapsch-carriercom-ag.business-opportunities.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/company/kapsch-carriercom-ag.business-opportunities.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/company/rail-cargo-group.profile.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/company/ems-marketing-gmbh-2.business-opportunities.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/Oesterreich-in-Rumaenien.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/Oesterreich-in-Rumaenien.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/events/Austria_Showcase_Lebensmittel_und_Getraenke_.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/events/Austria_Showcase___IT__I_INOVA_IE_PENTRU_DURABILITAT.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/events/event-uebersicht.ro.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRESH VIEW Automotive, nr. 162/2017 

Descărcați publicatia Fresh View  „Automotive“ ce conține 

informații interesante in domeniul industriei automotive. 

Gasiți toate revistele Fresh View pe pagina noastra. 

»descarca gratuit 

 

ADVANTAGE AUSTRIA 

 

 

 
Austrian Federal Economic Chamber | Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) 

ADVANTAGE AUSTRIA 

Wiedner Hauptstraße 63 | 1045 Vienna | Austria 

 

ADVANTAGE AUSTRIA București 

Strada Logofat Luca Stroici 15 | 020581 București |Romania 

bukarest@advantageaustria.org 

 

MISSION STATEMENT 

ADVANTAGE AUSTRIA, with its network of foreign trade offices, is the foreign trade promotion organisation of the Austrian 

economy. Under the auspices of the Austrian Federal Economic Chamber, ADVANTAGE AUSTRIA is Austria’s largest service 

provider and a key facilitator of Austrian export all over the world. ADVANTAGE AUSTRIA acts as an official lobby, 

representing the interests of its Austrian members, both at home and abroad. 

 

Disclosure | Data Protection 

 

You receive this newsletter because you subscribed to it. 

You can unsubscribe any time by sending us an e-mail. 

https://www.advantageaustria.org/ro/zentral/fresh-view.ro.html
https://www.advantageaustria.org/zentral/publikationen/ae/162_Automotive.pdf
https://www.advantageaustria.org/zentral/publikationen/ae/162_Automotive.pdf
https://www.advantageaustria.org/international/
https://www.facebook.com/advantageaustriaRO/
https://www.advantageaustria.org/international/
https://www.advantageaustria.org/ro/zentral/footer_pages/Datenschutz.ro.html?fallbackOpen=footerpage

