
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimați citori, 

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

2020 a fost un an plin de provocări din punct de vedere economic, România s-a descurcat semnificativ mai 

bine decât multe alte țări din UE, dar a avut totuși o întrerupere în tendința de creștere pe termen lung. 

Primele cifre pozitive din al patrulea trimestru al anului 2020 și mai ales din primul trimestru al anului 2021 

arată că economia românească se îndreaptă spre o redresare în formă de V, dacă nu a și finalizat-o deja în 

al doilea trimestru din 2021. Organizațiile internaționale precum FMI, Comisia Europeana sau banci ca 

Goldman Sachs se intrec în adaptarea pozitivă a previziunilor privind creșterea economică și prevăd o 

creștere de 6 % pana 9 % în anul 2021. Acest lucru se datorează desigur efectului de bază, dar în mare 

măsură guvernului, care a reușit să impună măsuri în așa fel încât companiile au putut să își desfăsoară 

activitatea în timpul pandemiei, dar mai mult decât atât companiilor care au pornit în anul 2021 cu 

încredere în viitor. 

Aș dori să scot in evidența doua lucruri, în primul rând companiile austriece nu au încetat să investească în 

România, nici măcar în timpul pandemiei. Deși numărul investițiilor străine a suferit foarte mult în 2020, 

companiile austriece au investit puternic în viitorul lor și al României. 

În al doilea rând, din punctul meu de vedere din cauza mai multori factori România va scrie în cărțile de 

istorie anii 2020 ca fiind un mare boom economic, dar mai ales ca un deceniu al convergenței. Viteza de 

convergență a România, procesul de recuperare spre nivelul UE, este în prezent de trei ori mai mare decât 

în alte țări din Europa Centrală. 

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

evenimente pe diverse teme precum industria automotive, industria metalurgică, eCommerce și altele.  

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

Cu sincere salutări, 

Gerd Bommer 

Consilierul Comercial 

NOUTĂŢI | ON TOP 

Acest lucru ar trebui să aisgure Austriei 

conexiuni gigabit fixe și mobile pe întregul 

teritoriu până în 2030. Este o investiție 

importantă pentru Austria, ca locație de afaceri. 

891 de milioane de euro pentru această 

investiție majoră provin din Fondul de 

Rederesare și Reziliență al UE. 

AUSTRIA INVESTEȘTE 1,4 MILIARDE 

DE EURO ÎN EXTINDEREA 

INFRASTRUCTURII DIGITALE 

» citeste mai mult 

https://www.advantageaustria.org/ro/news/Breitband_Oesterreich.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   Firma austriacă cu tradiție Linsinger 

Maschinenbau a prezentat în urmă cu 25 ani 

primul tren de frezat pe șine; acum aceste mașini 

sunt acționate cu hidrogen - o noutate la nivel 

mondial. Astfel a fost scos din șcenă ultimul motor 

diesel pe cale ferată, generator de emisii. 

 

 

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”. 

Prima garnitură de tren cu zero emisii 

este de proveniență austriacă 

» citeste mai mult 

Deja de mai mulți ani, salvatorii de vieți din 

domeniul life sciences sunt nu numai ofertanți de 

locuri de muncă, ci reprezintă un pion de bază al 

economiei austriece. Importanța acestui sector a 

devenit primordială în etapa actuală marcată de 

pandemia Corona Virus. 

Societăți austrice din domeniul life 

sciences - salvatori de vieți și 

ofertanți de locuri de muncă 

» citeste mai mult 

Rosenbauer a încheiat cu IGSU (Inspectoratul 

General pentru Situaţii de Urgenţă) un contract 

cadru pentru livrarea de platforme de salvare. 

Contractul se desfășoară pe mai mulți ani și 

prevede livrarea unui număr de până la 100 

autospeciale, 18 dintre ele fiind prevăzute 

pentru acest an. IGSU distribuie utilajele de 

salvare în toată țara. 

Rosenbauer - Autospeciale de tip B45 

» citeste mai mult 

 

Găsiti toate stirile pe 

pagina noastră de Web 

 

» vezi aici 

 

Târgul austriac de franciză și franciza franco-

americană vor fuziona în 2021 pentru a generea 

cea mai mare expoziție franciză din spațiul 

germanic. 

Există aproximativ 480 de sisteme de franciză pe 

piața austriacă, cu un total de 9.400 de francizați 

și 11.700 de locații. Franciza este văzută din ce în 

ce mai mult ca o formă interesantă de muncă 

independentă. 

 

 FRANCHISEEXPO 2021 

 

» citeste mai mult 

https://www.advantageaustria.org/ro/news/20201126_Linsinger_Maschinenbau1.ro.html
https://www.advantageaustria.org/md/news/Die_oesterreichischen_Life_Science_Unternehmen_als_L.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/news/Rosenbauer_Auftrag.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/news-overview/ro
https://www.advantageaustria.org/ro/news-overview/ro
https://www.advantageaustria.org/ro/news/20210511-FranchiseExpo21.ro.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BUSINESS OPPORTUNITIES 

 » see details 

 
BUSINESS OPPORTUNITIES 

 

 

 

 

 

  

 OPORTUNITĂŢI DE AFACERI 

Kraus & Naimer Produktion 

GmbH 

 

Firma asigură forțe motrice în 

domeniul electrotehnicii și al 

tehnologiei pentru aparatele 

de comutație.  

 

Compania cauta:  

Clienti directi 

 

Montanuniversität Leoben 

Resources Innovation Center 

 

Viziunea RIC Leoben este de a 

promova un viitor sustenabil și 

durabil pentru climă în 

sectorul materiilor prime. 

 

Compania ofera:  

servicii şi know how 

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 

Octombrie - Constanța 

 Misiune de sondare a pieței în  

portul Constanța 

» detalii eveniment 

Scopul acestei misiuni este de a contura firmelor 

participante o vedere de ansamblu asupra 

importanței României ca centru logistic și de a 

facilita firmelor austriece participante găsirea de 

parteneri locali de afaceri.   

Septembrie - București, Cluj - Napoca  

Sunt invitate companii românești interesate de 

internaționalizare, companii care aleg Austria ca 

locație de business și ca o poartă de acces spre 

țările vest-europene. 

Sesiuni de seminarii "Invest în 

Austria" 

» detalii eveniment 

» Gasiti toate evenimentele viitoare pe pagina noastră de Web 

https://www.advantageaustria.org/ro/company/ro/kraus-naimer-produktion-gmbh
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/Wirtschaftsmission_Hafen_Konstanz.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/events/Invest_in_Austria_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/publikationen/169_Medical_Technologies.pdf
https://www.advantageaustria.org/ro/zentral/publikationen/ae/publikationen/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

