
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimați citori, 

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

Am reușit să facem față anului 2020, un an provocator și în continuă mișcare economica. Evoluția din 

semestrul patru al anului 2020 a fost una surprinzător de bună, iar începutul de an 2021 pare să fie unul 

promițător. Cu toții învățăm să apreciem beneficiile digitalizării și să le folosim eficient pentru noi înșine, iar 

până la sfârșitul anului vom avea o îmbinare de elemente vechi și noi care vor duce la o dezvoltare pozitivă.  

În domeniul infrastructurii, planurile și activitățile guvernului și ale organismelor responsabile devin din ce 

în ce mai concrete și putem vedea că România se îndreaptă spre un viitor bine conturat.  

Relațiile noastre comerciale bilaterale au fost la începutul anului 2020 puternic împovărate, dar s-a putut 

observa o tendință puternică de recuperare în a doua jumătate a anului și mai ales în al patrulea trimestru 

al lui 2020. În acest context exporturile Austriei către România au scăzut “doar”cu 8,1 % în 2020, în timp ce 

exporturile românești către Austria chiar au crescut cu 3,9 % în  același an. Dupa primele date privim catre 

restul anului 2021 cu încredere și ne bucuram de o dezvoltare bilaterală pozitivă. 

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

evenimente pe diverse teme precum infrastructura, smart mobility, smart airports, eGovernment, 

eCommerce și industria metalurgică.  

Vă doresc un an 2021 cu multă sănătate și mult succes, iar nouă tuturor o cooperare de excepție! 

Cu sincere salutări, 

Gerd Bommer 

Consilierul Comercial 

NOUTĂŢI | ON TOP 

În 2020 un sfert din cele 353 companii 

internaționale care și-au început afacerile în 

Austria și fost au consiliate de ABA Invest au 

provenit din Europa Centrală și de Sud-Est. 

Austria este preferată ca piață de expansiune în 

afara granițelor țării, de start-up-uri și de IMM-

uri.  Piața austriacă este datorită puterii ridicate 

de cumpărare raportată la mărimea și calitatea 

ei, ușor de abordat. 

Austria o locație sigură în perioada 

de criză 

» citeste mai mult 

https://www.advantageaustria.org/ro/news/ABA_Ansiedelungsbilanz_CEE_2020.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 

  După succesul înregistrat în urma dării în folosință 

a propriei legături feroviare și e extinderii sale în 

localitatea Bascov, Hödlmayr Logistics Romania își 

îndreaptă atenția spre transportul multimodal, în 

care a investit 400.000 EUR in. 

 

Austria ocupă locul trei din Europa la 

întrebuințarea serviciilor de online banking, 

situându-se dupa Olanda (77%) și Belgia (63%). 

Această statistică este redată în Global Retail 

Banking Report 2019, raport realizat de Boston 

Consulting Group (BCG) și care poartă titlul ”The 

Race for Relevance and Scale”. 

Hödlmayr Logistics România investește 

în transportul multimodal 

» citeste mai mult 

In cadrul cursurilor de vară ale Academiei 

Diplomatice din Viena (DA) cursanții pot participa la 

cursuri intensive de limba germană pe diverse 

nivele. Orele sunt susținute de o echipă de 

profesori cu o înaltă calificare specializați în 

predarea limbii germane și vor fi organizate în 

echipe mici. 

Cursuri de vară 2021 - Academia 

Diplomatică din Viena 

» citeste mai mult 

Software Competence Center Hagenberg 

(SCCH) a inițiat proiectul internațional de 

cercetare TEAMING.AI. Împreună cu parteneri 

europeni internaționali de top din domeniul 

cercetării  industriale, conceptul va fi finalizat și 

ilustrat pe baza demonstrațiilor realizate în 

inspecția calității, al diagnosticării mecanice și 

al prevențiilor la accidente. 

Cooperarea dintre om și inteligența 

artificială 

» citeste mai mult 

 

Găsiti toate stirile pe 

pagina noastră de Web 

 

» vezi aici 

 

Majoritatea companiilor austriece din acest sector 

sunt IMM-uri și își folosesc întreaga competență 

în domeniul tehnicii mediului cu succes, pentru 

clienții lor din întreaga lume – cota lor de export 

se află la 80%. Un loc de muncă în tehnica 

mediului creează alte două locuri de muncă în 

industria tradițională. Inovațiile ecologice au un 

impact pozitiv direct asupra economiei, de care 

profită clienții specialiștilor austrieci. 

Austria - model de protecție a climei 

în Uniunea Europeană 

» citeste mai mult 

https://www.advantageaustria.org/ro/news/Hoedlmayer_Logistics.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/news/Sommerkurs_2021_-_Diplomatische_Akademie_Wien.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/news/Internationales_Forschungsprojekt_forciert_Zusammena.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/news-overview/ro
https://www.advantageaustria.org/ro/news-overview/ro
https://www.advantageaustria.org/ro/news/Oesterreich_ist_beim_Klimaschutz_Vorbild_fuer_EU.ro.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BUSINESS OPPORTUNITIES 

 » see details 

 
BUSINESS OPPORTUNITIES 

 

 

 

 

 

  

 OPORTUNITĂŢI DE AFACERI 

voestalpine Railway Systems 

 

oferă produse de înaltă 

calitate, logistică și servicii 

pentru aplicații feroviare, de 

comutare, semnal și 

monitorizare. 

 

Compania cauta:  

Clienti directi 

 

ATM Recyclingsystems GmbH 

 

oferă soluții tehnologice pentru 

tratarea deșeurilor metalice 

noi și vechi, a șpanului metalic, 

a nămolurilor de măcinare, a 

pieselor turnate 

 

Compania caută:  

Distribuitori 

ACF Engineering & 

Automation GmbH 

producătoare de mașini 

CORNERFORMER pentru 

realizarea de colțuri formate 

la rece, închise, la bucățile 

de tablă plată.  

 

Compania caută:  

Clienti directi 

 
» vezi detalii » vezi detalii » vezi detalii 

 

Redblocsystems GmbH 

 

Oferă o tehnologie inovatoare 

pentru pregătirea realizării 

de prefabricate masive și o 

pune la dispoziție 

beneficiarilor de licență. 

 

Compania cauta:  

clienti directi 

Silvercare GmbH 

 

Silvercare prezintă masca 

revoluționară din super fibre 

de înaltă tehnologie cu argint 

integrat! 

 

 

Compania cauta:  

Importator 

» vezi detalii » vezi detalii 

   OPORTUNITĂŢI DE 

AFACERI  

găsiți pe pagina 

noastră de Web 

 

» vezi aici 

 

 

EVENIMENTE VIITOARE 

Mai - București, Brașov, Sibiu, Alba Iulia 

 Austria Showcase: Infrastructură 

 

» detalii eveniment 

Scopul evenimentului este de a contura 

participanților austrieci o vedere de ansamblu 

asupra provocărilor acestui sector din România 

și de a facilita acestora încheierea de noi 

parteneriate cu firmele locale. 

 

Octombrie - Bucuresti 

În perioada 18-20 octombrie 2021 așteptăm vizita 

unei delegații de firme austriece ofertante de 

produse, servicii și soluții din industria 

automotive 

Austria Showcase: Industria 

Automotive 

» detalii eveniment 

» Gasiti toate evenimentele viitoare pe pagina noastră de Web 

https://www.advantageaustria.org/ro/company/ro/voestalpine-railway-systems-gmbh#companyprofile
https://www.advantageaustria.org/ro/company/ro/atm-recyclingsystems-gmbh
https://www.advantageaustria.org/ro/company/ro/acf-engineering-automation-gmbh
https://www.advantageaustria.org/ro/company/ro/acf-engineering-automation-gmbh
https://www.advantageaustria.org/ro/company/ro/redblocsystems-gmbh
https://www.advantageaustria.org/ro/company/ro/silvercare-gmbh
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_-_Infrastructur-.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/events/Showcase_Automotive_2021.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

