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EDITORIAL 
 

 

Stimate cititor, 
 

Austria este unul dintre cei mai importanţi parteneri ai economiei 

româneşti. Ea nu este doar un simplu partener, ci şi un investitor 

foarte important. Companiile austriece reprezintă de mulţi ani unul 

dintre cei mai importanţi investitori – 11,4 mld. euro sau 19,1% din 

totalul investiţiilor provin din Austria. Firmele austriece au creat în 

România ca. 100.000 locuri de muncă directe. 

 

Pe lângă cei doi mari investitori austrieci care, fiecare dintre ei performează în afara 

graniţelor ţării – OMV ce a preluat pachetul majoritar al Petrom şi Erste Bank ce a preluat 

Banca Comercială Română, BCR – există şi alte numeroase firme austriece care au filiale în 

România sau care, în urma investiţiilor derulate au participări la firme din România, în 

practic toate domeniile de activitate. Firmele austriece sunt lideri de piaţă în domeniile petrol 

& gaze, bănci, asigurări, imobiliare, ambalaje, materiale de construcţii, prelucrarea lemnului 

şi în multe alte domenii. 

 

România reprezintă pentru Austria una dintre cele mai importante pieţe de dezvoltare şi de 

aceea, colaborarea pe toate planurile economiei, ale diplomaţiei şi ale politicii este foarte 

importantă. Acest newsletter îşi propune să informeze persoanele de decizie şi colaboratorii 

lor din România despre noutăţile şi activitatea economiei austriece din România şi să 

contribuie la îmbunătăţirea colaborării între cele două țări. 

 

Cu sincere salutări, 

 
Rudolf Lukavsky 

Consilier Comercial  
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NOUTĂŢI DIN AUSTRIA 
 

Eurovision Song Contest - un eveniment verde 

"Eurovision Song Contest" va fi organizat în premieră sa de 60 ani ca un 

eveniment verde. În mai 2015 va avea loc la Viena concursul Eurovision 

Song Contest (ESC). Pentru prima dată acest eveniment de talie mondială 

va fi organizat sub forma unui eveniment verde, după standarde 

recunoscute ale protecţiei mediului. Prin organizarea "Eurovision Song 

Contest" sub forma unui eveniment verde se va implementa un concept nou. O documentaţie 

laborioasă sub forma unui raport final prezentat la finalul evenimentului va reprezenta standardul de 

organizare pentru evenimentele următoare de mare anvergură. Citeste mai departe 

 

 

A 6.a ediţie a zilelor europene dedicate transmiterii fluidelor: târg de 

specialitate şi forum. St. Veit an der Glan, Kärnten, Austria 
REPARAŢIE - SANARE - ÎNNOIRE. Etapa de întreţinere strategică a ţevilor în 

managementului apelor. Cum poate fi planificată în mod riguros întreţinerea 

echipamentelor de transmitere a fluidelor, respectiv a ţevilor, în condiţiile în care 

presiunea costurilor este în permanentă creştere? În cadrul acestui eveniment 

se vor dezbate posibilităţile şi modalităţile întreţinerii echipamentului şi a reţelei 

- funcţie de dimensiunea companiei şi a bugetului alocat - şi optimizarea din punct de vedere tehnic şi 

economic a acestei activităţi. Citeste mai departe  

 

 

Fotografiile spun mai mult decât 1.000 de cuvinte! 

Noul videoclip de imagine redă capacitatea performantă a Austriei şi a 

companiilor sale. ADVANTAGE AUSTRIA a dat o imagine profesională 

economiei Austriei şi a capacităţilor sale competitive la export.  

Noul videoclip atribuie Austriei un profil inovativ şi inteligent şi o 

repoziţionează în inima Europei, prin intermediul unor imagini puternice 

preluate din diferite domenii. Aceste imagini se îmbină cu peisaje ale înălţimilor şi cu succesul 

firmelor austriece. Citeste mai departe 

 

 

Noi plachete marcatoare pentru camioanele înregistrate în afara 

Austriei  
Din 1 ianuarie 2015 toate camioanele su vehiculele tractate care 

circulă şi tranzitează prin Viena, prin Austria Inferioară şi prin câteva 

zone din Stiria vor trebui să poarte marcajul ce dovedeşte achitarea 

taxei de mediu. De la 1 iulie 2015 această regulă este valabilă şi 

pentru camioane şi semiremorci care circulă în Austria pe A1. Citeste 

mai departe  

http://www.eurovision.tv/
http://www.eurovision.tv/
http://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/20150319_Eurovision_Song_Contest_2015.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/6._Europaeische_Rohrleitungstage.ro.html
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WmC2r7Oa9lY
http://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/20150209_Imagefilm_neu.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/20150330_LKW-Kennzeichnungspflicht_Oesterreich.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/20150330_LKW-Kennzeichnungspflicht_Oesterreich.ro.html
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OPORTUNITĂŢI DA AFACERI 

 
Heuft Austria GmbH  
HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH este lider în tehnologie privind 

asigurarea calităţii în cadrul procesului de producţie de băuturi, 

alimente şi de produse pentru îngrijirea sănătăţii. Inovaţii pentru o calitate superioară a produsului. 

Heuft Austria GmbH sa oferă servicii și know how. Citeste mai departe 

 
ALMDUDLER-Limonade A. & S. Klein GmbH & Co KG  

Limonadă ALMDUDLER, Produsul original din Austria: 

• gustul unic, răcoritor al plantelor naturale din Alpi 

• rețeta originală și sticla în format propriu și stil autentic din 1957 

• fără conservanți și fără aromă artificială, 100% vegan  

• In proprietatea familiei la a 4-a generație cu sediul în Viena  

• țări de export: Germania, Belgia, Olanda, Ungaria, Luxemburg, Elveția, România, Asia și Australia.. 

Almdudler caută client direct. Citeste mai departe 

  

 

Berglandmilch eGen 
Berglandmilch, fabrica de produse lactate cu cel mai mare randament 

din Austria, prelucrează pe an circa 1.270 mio. kg de lapte 

transformând-ul în produse lactate de înaltă calitate cum ar fi cașcavaluri, produse lactate 

pasteurizate, iaurturi, produse lactate în amestec și unt. Berglandmilch produce în 12 unități cu circa 

1.590 de angajați. Berglandmilch caută importator. Citeste mai departe 

 

 
BiologoN GmbH 
BiologoN produce Müsli și Crunchy de cea mai bună calitate din 

ingrediente 100% biologice, care se produc în concordanță cu natura. 

Produsele provin exclusiv din agricultura biologică, nu conțin arome artificiale, coloranți sau E-uri, 

substanțe de conservare și bineînțeles nu conțin ingrediente modificate genetic. BiologoN caută 

client direct. Citeste mai departe 

 

 

Höpler GmbH 

Podgoria și crama Höpler se află într-o localitate mică pe malul de vest al 

Neusiedlersee. Suprafețele cu viță de vie aflate într-un micro climat între 

colinele din sud est ale muntelui Leitha și lacul, care degajă căldură, permit o 

coacere a strugurilor de cea mai bună calitate. 46 de hectare de viță de vie se 

află în cea mai bună poziție din Burgenland. Se pune un accent deosebit pe 

necesarul segmentului superior al gastronomiei și pe comerțul specializat. Astfel lista de referințe 

Höplers se prezintă ca „who is who“ a restaurantelor și hotelurilor de top. Höpler GmbH caută agent 

vânzări. Citeste mai departe 

  

http://www.advantageaustria.org/ro/company/heuft-austria-gmbh.business-opportunities.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/company/almdudler-limonade-a-s-klein-gmbh-co-kg.business-opportunities.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/company/berglandmilch-egen.business-opportunities.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/company/biologon-gmbh.business-opportunities.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/company/live-lasersystems-phillip-wicke-256157.business-opportunities.ro.html
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EVENIMENTE VIITOARE 

 
Austria Showcase urmat de un eveniment de promovare a produselor alimentare şi băuturilor 

austriece la Carrefour Romania  
7.-8.5.2015  

Bucureşti 
 

Împreună cu Agrarmarkt Austria Marketing GmbH, Secţia Comercială a Ambasadei Austriei la 

Bucureşti îşi propune să organizeze în zilele de 7 şi 8 mai 2015 o prezentare a produselor alimentare 

şi băuturilor austriece în România sub forma unui showcase. La acest eveniment au confirmat 

participarea 13 firme austriece. 

 

Evenimentul va fi urmat de o promovare a acestor produse pe timp de o săptămână în perioada 7 - 13 

mai 2015 în cadrul unuia dintre cele mai importante lanţuri de magazine din România, Carrefour, 

respectiv în cele 169 filiale ale sale.  

 

Un accent deosebit se va pune pe produsele bio, lactate şi brânzeturi, carne şi preparate din carne, 

produse congelate, produse de patiserie, semipreparate şi desigur pe băuturi precum vin, bere şi 

sucuri. 

 

Secţia Comercială a Ambasadei Austriei va organiza în cadrul acestor evenimente întâlniri cu 

achizitorii. Cei interesaţi să participe la acest eveniment sunt rugaţi să se adreseze Secţiei 

Comercială a Ambasadei Austriei la Bucureşti, E bukarest@advantageaustria.org sau T +40 372 068 

900. Citeste mai departe 
 

 

Austria Showcase - Servicii de gospodărire comunală 

19.-21.5.2015  

Bucureşti, Focşani, Iaşi 
 

 

După o primă misiune de sondare a pieţei de succes pe tema Serviciilor de gospodărire comunală în 

Transilvania (Braşov - Sibiu -Cluj), Secția Comercială a Ambasadei Austriei la Bucureşti va organiza 

acest eveniment de această dată în perioada 19 - 21.05.2015 la Bucureşti, Focşani şi Iaşi. La acest 

eveniment au confirmat participarea 17 firme austriece. 

 

Companii austriece de renume îşi vor prezenta tehnologiile moderne şi soluţiile inovative în 

domeniile: managementul apelor, ape reziduale, servicii pentru gospodăriile comunale şi tehnologia 

mediului înconjurător, precum şi în infrastructura comunală. Comunele şi oraşele austriece dispun 

de cea mai bună infrastructură din Europa.  

 

Posibilitatea accesării de fonduri structurale va oferi acestor soluţii inovative şi tehnologii moderne, 

şansa implementării lor şi în România. Cei interesați să participe la acest eveniment sunt rugaţi să se 

adreseze Secţiei Comerciale a Ambasadei Austriei la E bukarest@advantageaustria.org sau 

T +40 372 068 900. Citeste mai departe 

http://www.ama.at/
http://www.advantageaustria.org/ro/events/Austria_Showcase_Nahrungsmittel_und_Getraenke___Kauf.participants.ro.html
http://carrefour.ro/
mailto:bukarest@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/ro/events/Austria_Showcase_Nahrungsmittel_und_Getraenke___Kauf.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/events/Marksondierungsreise_Kommunalwirtschaft_Siebenbuerge.de.html
http://www.advantageaustria.org/ro/events/ASC_Kommunalwirtschaft_.participants.ro.html
mailto:bukarest@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/ro/events/Austria-Show-Case---Tehnic--medical---i--tiin-a-vie-.ro.html
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PUBLICAŢII DE INTERES 
 
ŞTAIŢI CĂ… AUSTRIA ÎNSEAMNĂ AFACERI LA SUPERLATIV! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FRESH VIEW – BROŞURILE INFORMATIVE INTERNAŢIONALE ALE 
ECONOMIEI AUSTRIECE 
 

FRESH VIEW Magazine - structurat pe domenii, vă oferă informaţii demne de luat în seamă, pe care le 

puteţi downloada direct pe computerul Dumneavoastră. Vă invităm să vă informaţi asupra celor mai 

recente date şi să vă documentaţi asupra activităţilor multor sectoare ale economiei austriece. 

 

Pentru lista completă a broşurilor FRESH VIEW editions click aici. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginile naostre video arată de ce economia 

Austriei este surprinzütor de ingenioasă. 

 

Click aici pentru a vedea de ce. 

http://www.advantageaustria.org/ro/Fresh-View-.ro.html
https://www.youtube.com/watch?v=eastP_wbGQE
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ALTE LINK-URI DE INTERES 

 

PAGINA NOASTRĂ DE WEB  
Ambasada Austriei – Secţia Comercială 
 
AMBASADA AUSTRIEI 
Ambasada Austriei la Bucureşti 

 
AUSTRIAN BUSINESS AGENCY 
Agenţia ABA – Invest din Austria este prima adresă pe care o accesază investitorii străini atunci când 

vor să se intereseze despre Austria. 

 

DESCOPERA AUSTRIA  
Biroul din București al Oficiului Național de Turism Austria 

 
FORUMUL CULTURAL AUSTRIAC BUCUREȘTI 
Forumul Cultural Austriac este secţia culturală a Ambasadei Austriei la Bucureşti.

http://www.bmeia.gv.at/ro/ambasada/bucuresti.html
http://investinaustria.at/EN/Home/ABA-Invest+in+Austria.aspx
http://www.austria.info/ro
http://www.austriacult-bucuresti.ro/


 

 

    

    

    
 

 

CONTACT & SERVICE  
 

ADVANTAGE AUSTRIA Bucureşti 
Ambasada Austriei - Secţia Comerciala 

Strada Logofat Luca Stroici 15 

020581 Bucureşti 

România 

T +40 372 068 900 

F +40 372 068 909 

E bukarest@advantageaustria.org  

W www.advantageaustria.org/ro  
 

 

ADVANTAGE AUSTRIA, o rețea cu mai mult de 110 

birouri în peste 70 țări oferă firmelor austriece și 

partenerilor lor internaționali o paletă de servicii 

foarte diversificată. 750 de colaboratori și 40 de 

consultanți sprijină rețeaua pentru a găsi cei mai 

compatibili furnizori sau parteneri de afaceri din 

Austria. Anual sunt organizate peste 1.000 de 

manifestări pentru a încuraja încheierea 

parteneriatelor de afaceri. Alte servicii oferite de 

ADVANTAGE AUSTRIA se orientează atât pentru 

găsirea de importatori, distribuitori sau 

reprezentanți comerciali, cât și pentru obținerea de 

informații detaliate despre domeniul de afaceri și 

posibilitatea de a intra pe piața austriacă. 

DEZABONARE 
 

Dacă pe viitor nu mai doriţi să primiţi acest newsletter, doriţi să primiţi informaţiile la altă adresă de email 

sau doriţi să recomandaţi şi alţi destinatari vă rugăm să ne comunicaţi la T 0372 068 900, E 

bukarest@advantageaustria.org.   
 

mailto:bukarest@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/ro
mailto:bukarest@advantageaustria.org

