
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimați citori, 

Cu bucurie vă prezint noua ediție a newsletter-ului nostru de toamnă AUSTRIAN BUSINESS NEWS! Am 

reușit să facem față anului 2021, un an provocator și în continuă mișcare economica, pe care l-am lăsat în 

urma. Ar trebui să abordăm anul 2022 cu elan și curaj pentru a iniția o dezvoltare pozitivă.  

 

Anul incepe iar cu o nouă coaliție de guvernare, de data aceasta într-o constelație la care nimeni nu s-ar fi 

așteptat. Cine știe, poate chiar acest lucru va ajuta la menținerea unei direcții și a unei dezvoltări durabile în 

domeniul economic și al infrastructurii. Noi cei din mediul economic, ne dorim mai presus de toate, să 

existe niste condiții-cadru previzibile, astfel încât planificarile să poată fi realizată mai eficient, în această 

perioada și asa destul de instabilă.  

 

Austria in calitate de al doilea cel mai important investitor străin din România, incheie anul 2021 cu un nou 

record privitor volumului bilateral comercial. Acest lucru poate fi spus cu certitudine, întrucât în primele 9 

luni ale anului 202, am realizat o creștere a exporturilor către România de 29% și o creștere a importurilor 

din România de 43%. Acestea sunt de departe noi maxime istorice, creșteri semnificative față de 2019 și 

prin urmare companiile austriece intră cu motivație in anul 2022. 

 

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

evenimente pe diverse teme precum infrastructură, smart mobility, smart airports, eGovernment, industria 

auto si cea metalurgică.  

 

Vă doresc un an 2022 cu multă sănătate și mult success, iar nouă tuturor o cooperare de excepție! 

 

Cu sincere salutări, 

Gerd Bommer 

Consilierul Comercial 

NOUTĂŢI | ON TOP 

Ce au în comun un Mercedes-Benz Clasa G, un 

BMW 530e Plug-In Hybrid și un Jaguar I-Pace 

electric? Toți trei provin din Austria! Pentru că 

toate componentele necesare unei mașini și chiar 

vehicule întregi, cum ar fi mașina de teren cu 

stea sunt produse în țara alpină. Cu un număr de 

109.500 de vehicule de pasageri produse în 2020, 

Austria este un producător relativ mic în 

comparație cu România, care a fabricat 438.107 

de unități în același an. 

Industria auto din Austria 

» citeste mai mult 

https://www.advantageaustria.org/ro/news/Automotive_Industry_in_Austria.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 

SCHIEBEL CAMCOPTER® S-100, soluții pentru poliția de frontieră   
Austriecii de la Alpla, firma românească Ecohelp și 

UPT investesc 7,5 milioane euro într-o nouă 

fabrică de reciclare PET în Târgu Mureș. 

Plasticul reciclat la fabrica din Târgu Mureș va fi 

utilizat pentru producția de noi sticle PET 

Alpla, Ecohelp & UPT invest 

» citeste mai mult 

Startup-ul austriac Coinpanion permite tuturor 

celor intersați, chiar dacă nu au cunoștințe 

prealabile în domeniu, să aibă acces la piața 

criptomonedelor. Coinpanion se preocupă de toate 

aspectele, respectiv începând de la simpla intrare 

pe piață până la gestionarea automată a 

criptomonedelor. 

Startup-ul austriac Coinpanion - 

investițiile în criptomonede 

» citeste mai mult 

Prin intermediul noilor reguli de arbitraj VIAC 

pentru procedurile de investiții, VIAC 

Schiedsordnung für Investitionsverfahren se 

lansează propriile reguli procedurale. Acestea iau 

în considerare specificul arbitrajului investițional, 

inclusiv implicarea părților suverane și efectele 

asupra problemelor de interes public și ordine 

publică, oferind în același timp o soluție rentabilă. 

Noile reguli de Arbitraj și Mediere 

VIAC 2021 

» citeste mai mult 

 

Găsiti toate stirile pe 

pagina noastră de Web 

 

» vezi aici 

 

OMV și Kommunalkredit Austria AG 

(Kommunalkredit) au anunțat o investiție comună 

în construcția celei mai mari fabrici de electroliză 

din Austria, în cadrul rafinăriei OMV Schwechat. 

Investiția totală va fi de aproximativ 25 mio. euro, 

OMV și Kommunalkredit suportând fiecare 

jumătate din cost. Se așteaptă ca unitatea de 

producție să intre în funcțiune în a doua jumătate 

a anului 2023. 

OMV și Kommunalkredit Austria  

investiție în producția de green 

hydrogen 

» citeste mai mult 

https://www.advantageaustria.org/ro/news/Alpla__Ecohelp___UPT_invest.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/news/High-Tech_Gruenderfonds_investiert_in_oesterreichisc.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/news/Kopie_4_von_20210920-VIAC-2021.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/news-overview/ro
https://www.advantageaustria.org/ro/news-overview/ro
https://www.advantageaustria.org/ro/news/OMV__i_Austria_s_Kommunalkredit_investesc_25_mio._eu.ro.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BUSINESS OPPORTUNITIES 

 » see details 

 
BUSINESS OPPORTUNITIES 

 

 

 

 

 

  

 OPORTUNITĂŢI DE AFACERI 

EasyMotionSkin Tec GmbH 

 

EasyMotionSkin este un costum 

de training cu funcție EMS 

(electriostimulator muscular) 

ideal pentru aproape toate 

tipurile de sport. 

 

 

Compania caută: clienți  
 

 

Compania cauta: clienți  
 

KRAUS & NAIMER 

PRODUKTION GMBH 

De mulți ani Kraus & Naimer 

asigură forța motrice în 

domeniul electrotehnicii și al 

tehnologiei pentru aparatele de 

comutație.. 

 

 

Compania caută: clienți  
 

Rosenbauer International AG 

 

Compania dezvolta si produce 

vehicule, tehnologie de 

stingere, echipamente si 

solutii digitale pentru 

pompieri profesionisti, 

industriali. 

 

Compania caută: clienți  
 

» vezi detalii » vezi detalii » vezi detalii 

 

Gmundner Fertigteile 

Gesellschaft 

 

A fost fondată în 1972 fiind 

titular de brevet și producător 

al sistemului de acoperire în 

zona șinelor de cale ferată 

BODAN. 

 

Compania cauta: clienți 

Axess AG 

 

Furnizor inovator de soluții de 

ticketing și acces, pentru 

domenii schiabile, târguri și 

centre de congrese, stadioane 

și areneetc. 

 

Compania cauta: clienți 

» vezi detalii » vezi detalii 

   OPORTUNITĂŢI DE 

AFACERI  

găsiți pe pagina 

noastră de Web 

 

» vezi aici 

 

 

EVENIMENTE VIITOARE 

Februarie - Bucuresti 

 AUSTRIA SHOWCASE PE TEMA 

SPORTURILOR DE IARNĂ 

» detalii eveniment 

Scopul acestui eveniment este, de a înlesni 

încheierea de parteneriate între participanții 

austrieci și firmele locale.  

Aprilie - Bucuresti 

In aprilie primim vizita unei delegatii de companii 

austriece care ofera servicii, produse si solutii in 

domeniile e-guvernare si administrare 

inteligenta. 

AUSTRIA SHOWCASE: E-

GOVERNMENT ÎN ROMÂNIA 2022 

» detalii eveniment 

» Gasiti toate evenimentele viitoare pe pagina noastră de Web 

https://www.advantageaustria.org/ro/company/ro/ems-marketing-gmbh-2?pk=eyJpdiI6IjZBYlh1QVdma0lwRWh0UTl1c0NXcWc9PSIsInZhbHVlIjoiaUdyZ1pQaVJsanlBbHNpTjJrMDN2SHdQWkplUHJWeXI4bWw2UXZ3a0F4TVMrcU1mZEw0Y2d2Q09EWWtQbldVaGF0Yjl6RDVRYnFoRVhpXC90VEFNaWw0NUtHQUpqbGp3TEpUeDVCXC8xS2RZcWh4NFZCNzJudVErNW91ckNHTHJ3Q3ZBMjdHQkhlMGoyR04yMVVWenJiUFwva3JibXdQaXdBM2xmZVJlS2V1YjdCRlVZYmFjd3N2TlNXMko3RHVyekJjIiwibWFjIjoiM2RmODk5ZDIwMjI4MDg1MjVjNjYyOTk3YTA2ZTE1ZTMwOGVlZjM3MTM0YzkwM2E0NGQxODRmYzI4MTcxYTQ0YyJ9
https://www.advantageaustria.org/ro/company/ro/kraus-naimer-produktion-gmbh?pk=eyJpdiI6ImppMVdoRjQxSHR6MTJXZ2kxcVwvR1ZBPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImJpbDNWOGo1MGhMZkxDRzlJYU9peWdRZGNUdlpBNmV1SXBDQlF5ZGFWZ1RZcHpqc2F2OHZsckwyeUx6SDA1SHBPMGI5OHNOWFpcL1NTN0pqOHhIZlZ1VThHQUpCTEdZQitSOFdUbUhwMU54T2Jpa0hUa2VXQ0VlS042ZW82WE9xb2NvcmNvRUtXVDFrVmtCdnU1UmFFQ096NTV0WWROMFZYXC90ak5uTmZwQWlnU243UlIyYkVYNXFnVDdxSkl1NzRPIiwibWFjIjoiM2IyN2M3MzU4OWVlZTdkY2Y2OTlmYzhhZjRmNGY2YzhhZmUyMmNkMTc2MjViMGZhZmE5MWIwZDdhNjBkMWUwMCJ9#companyprofile
https://www.advantageaustria.org/ro/company/ro/rosenbauer-international-ag-2
https://www.advantageaustria.org/ro/company/ro/rosenbauer-international-ag-2
https://www.advantageaustria.org/ro/company/ro/bodan-gmundner-fertigteile-gesmbh-co-kg
https://www.advantageaustria.org/ro/company/ro/axess-ag-2
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/ASC_Wintersport_2022.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/events/ASC_E-Government_2022.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/events/next/ro


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medical Technologies 

Descărcați publicația Fresh View „ Medical Technologies “ 

ce prezintă povești de succes ale unor startup-uri din 

domeniul medical si farmaceutic din Austria.  

 

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/ro/zentral/publikationen/ae/fresh-view/169_Medical_Technologies.pdf
https://www.advantageaustria.org/ro/zentral/publikationen/ae/fresh-view/169_Medical_Technologies.pdf
https://www.advantageaustria.org/international/
https://www.facebook.com/advantageaustriaRO/
https://www.advantageaustria.org/international/
https://www.advantageaustria.org/ro/zentral/footer/Datenschutzerklaerung.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/zentral/footer/Datenschutzerklaerung.ro.html

