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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 – 9,7 

mld. euro sau 16,1% din totalul investiţiilor provin din Austria. 

Firmele austriece au creat în România cca. 100.000 locuri de 

muncă directe. 

 

Pe lângă cele două cele mai mari investiții austriece făcute vreodată de companiile austriece 

în străinătate – OMV prin achiziționarea de acțiuni la Petrom și Erste Bank prin preluarea 

pachetului majoritar de la Banca Comercială Română BCR – există numeroase alte firme 

austriece cu filiale și participații în România în practic toate domeniile. 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. 

 

De aceea în această ediție abordăm în special un subiect care este deosebit de important 

pentru o colaborare de suces și pe termen lung: Corporate Social Responsibility (CSR). O 

relaționare responsabilă a partenerilor, părților interesate, colaboratorilor și resurselor 

naturale este astăzi mai importantă ca oricând. Economia austriacă oferă un exemplu bun în 

acest sens – mai mult despre acest subiect pe pagina următoare. Vă doresc o lectură utilă și 

interesantă. 

 

Cu sincere salutări, 

 

Rudolf Lukavsky 

Consilier Comercial  
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ON TOP | FOCUS CSR 
 

Corporate Social Responsibility – factor decisiv de succes pentru firmele 

de azi 

 

Durabilitate, responsabilitatea socială a corporaţiilor şi compliance, pe scurt 

CSR sunt elemente esenţiale ale activităţilor comerciale economice. Firmele 

de succes îşi adaptează cultura organizațională şi îşi orientează obiectivele şi 

activitatea de zi cu zi către durabilitate şi administrare durabilă. Pe termen lung companiile pot 

înregistra succese doar dacă îşi gestionează responsabil resursele proprii, resursele umane, relaţia 

cu mediul înconjurător, cu societatea şi cu partenerii de afaceri. De aceea pentru economia austriacă 

aceasta este o temă deosebit de importantă, căreia tot mai multe întreprinderi ce activează pe plan 

internațional îi acordă o importanță specială. În ziua de 8 septembrie  Secţia Comercială a Ambasadei 

Austriei a organizat împreună cu Camera de Comerţ şi Industrie a României, la sediul acesteia, 

un  workshop pe acest domeniu tematic. Citeste mai departe. 

 

Prima Școală Comercială Austriacă din România își deschide porțile 

 

La 14 septembrie 2015 a fost inaugurată prima clasă a Școlii Comerciale 

Austriece din România, care oferă pentru 18 elevi și eleve o educație duală 

după model austriac în București. Șase întreprinderi austriece și una 

germană împreună cu Colegiul Economic Costin C. Kirițescu instruiesc în următorii trei ani tineri în 

meseria de comerciant-vânzător. Le dorim mult succes. Citeste mai departe. 

 

Sistemul austriac de educație duală se poate dovedi un model util pentru educația vocațională viitoare 

din România deoarece are două avantaje majore: oferă mediului de afaceri șansa de a interacționa cu 

instituțiile de educație la elaborarea planurilor de învățământ care să asigure deprinderile căutate de 

companii, dar oferă și elevilor o instruire preponderent practică și atractivă. Aceasta le pune la 

dispoziție o educație care să le permită să reușească pe piața muncii, să obțină salarii mai mari și 

astfel să-și îmbunătățească perspectivele sociale. O forță de muncă înalt calificată constituie un 

avantaj concurențial substanțial pe piață, pentru a atrage investiții și a crește plusvaloarea 

întreprinderilor locale. 

 

 

Energy Globe Award 2016: Se caută proiecte durabile din întreaga lume 

 

ENERGY GLOBE, înființat în 1999 de Wolfgang Neumann, pionier austriac în 

domeniul energiei, se numără printre cele mai renumite distincţii la nivel 

internaţional care sunt decernate celor mai durabile iniţiative din toată 

lumea. Proiectele inovatoare ale anului 2016 pot fi depuse până la data de 20 

noiembrie 2015. Citeste mai departe.  

 

În ziua de 15 iunie 2015 a avut loc la sediul Secţiei Comerciale a Ambasadei Austriei la Bucureşti 

decernarea premiului "Energy Globe 2015" la categoria locală - România. Premiul a fost atribuit d-lui 

dr. Sorin Cristian Popescu pentru proiectul ‚Laboratorul Verde al Reciclării’. Citeste mai departe   

http://www.advantageaustria.org/ro/events/Corporate_Social_Respsonsibility_und_Compliance_in_R.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/o_SCAR_Berufsschule.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/20151012_Energy_Globe_Award_2016.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/events/Energy_Globe___Bukarest_2015.ro.html
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NOUTĂŢI DIN AUSTRIA 
 

 

Noi plachete marcatoare pentru camioanele înregistrate în afara Austriei  
Din 1 ianuarie 2015 toate camioanele și vehiculele tractate care circulă şi 

tranzitează prin Viena, prin Austria Inferioară şi prin câteva zone din Stiria 

trebuie 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 

 

 

Universitatea din Viena celebrează 650 de ani de la înfiinţare 

Alma Mater Rudolphina Vindobonensis este cea mai veche 

universitate din spaţiul germanic şi una dintre cele mai vechi 

universităţi din Europa. În prezent instituţia are circa 9.700 

colaboratori şi colaboratoare în cadrul celor 19 facultăţi şi centre 

universitare. Universitatea oferă 180 direcţii de studiu pentru cca. 92.000 studenţi şi este, datorită 

ofertei sale, cea mai mare instituţie de cercetare şi cel mai mare centru de formare din Austria. Şi 

mai mult decât atât, Universitatea din Viena este, datorită numărului mare de studenţi, o punte către 

lume. Comunitatea Alumni are în prezent 200.000 absolvenţi ai Universităţii din Viena ce activează în 

toate domeniile de activitate precum cultură, media, sport, ştiinţă şi politică: Alumni Universităţii din 

Viena sunt pretutindeni. Citeste mai departe 

 

 

Campioni necunoscuţi din Austria cuceresc lumea  

Firmele austriece dovedesc continuu că indiferent de conjunctura economică 

dificilă îşi pot dezvolta afacerile pe plan internaţional. Nu e de mirare că 

dobândesc în cele din urmă o imagine excepţională. Prin calitate, putere 

inovativă, know how şi disponibilitate ele se poziţionează la nivel global pe 

primele locuri. Vreți să aflați mai multe despre campionii noștri necunoscuți? 

Într-o broșură pe care o puteți descărca aici am sintetizat pentru dvs. 

informații interesante despre firme.  

 

 

Ediţia a 10-a a evenimentului: 

Marktplatz Österreich pentru Produse alimentare şi băuturi 

Cumpărători din toată lumea au venit în 7 octombrie 2015 pentru a zecea 

oară la Viena pentru a participa la Marktplatz Österreich, un forum 

internațional de cooperare pentru produse alimentare și băuturi. Secția 

Comercială a Ambasadei Austriei la București a însoțit în Austria o 

delegație de 16 firme românești, care au evaluat acolo produse austriece 

inovatoare și au găsit noi parteneri de afaceri. La fel ca în anii anteriori, delegația românească a fost 

cea mai mare delegație internațională care a venit la acest eveniment. Citeste mai departe 

  

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/20150430_650_Jahre_Universitaet_Wien.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/20150424_FRESH_VIEW_Hidden_Champions.ro.html
https://www.b2match.eu/food2015
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NOUTĂŢI DIN ROMÂNIA 
 

65 de ani de existență a Secției Comerciale a Ambasadei Austriei la 

București – motiv de sărbătoare 

 

Sub deviza ‚Ausgsteckt is‘ Secția Comercială a Ambasadei Austriei a lansat 

pentru 8 septembrie 2015 invitația la tradiționala recepție de toamnă. Ocazia 

deosebită a constituit-o în acest an jubileul de 65 de ani al economiei 

austriece în România. Printre cei peste 300 de invitați s-au numărat Mihai Daraban, președintele 

Camerei de Comerț a României, și secretarul de stat Florin Vodiță, Ministerul român al Economiei, 

care adresat felicitarea pentru jubileul de 65 de ani ub forma unui interludiu. Peste 40 de sponsori, 

printe care OMV, Raiffeisen, Strabag, Infineon, Voestalpine, Rauch și Schlumberger au contribuit și în 

acest an la o reușită seară austriacă în mijlocul Bucureștiului. Citeste mai departe 

 

Noile colege ale Secției Comerciale a Ambasadei Austriei din București 

 

La 1 septembrie 2015 noul atașat comercial d-na Vera Maier și-a început activitatea la 

Secția Comercială a Ambasadei Austriei. După misiunea din Beijing ea va întări echipa 

din România în următorii trei ani ca atașat comercial. Împreună cu soțul său Martin, 

care o însoțește la București, se bucură de noua provocare.   

 

Biroul din București al Oficiului Național de Turism al Austriei are începând din 1 octombrie 

2015 o nouă conducere în persoana d-nei Oana-Ruxandra Pop. Sarcina ei este promovarea 

și consolidarea Austriei ca destinație turistică. Ea este persoana de contact pentru sectorul 

turistic românesc și interfața pentru asociațiile turistice austriece. 

 

Le dorim celor două noi colege un start reușit și mult succes în noile lor activități. 

 

Nouă investiție | Inaugurarea instalației de biogaz a Biogest în Satu Mare 

 

În 11 septembrie 2015 la Ardud, Satu Mare, a fost pusă în funcțiune 

prima instalație de biogaz autoexploatată a firmei Biogest în România, 

cu partenerul local Schwab Agroprod srl. Din deșeurile agricole 

instalația de 1,5 MW produce curent pentru 4.500 gospodării și 

utilizează căldura reziduală rezultată pentru uscarea cerealelor și o 

fermă piscicolă. Biogest este un producător și operator  de instalații 

de biogaz cu activitate în toată Europa, având sediul principal în Austria și filiale în Marea Britanie, 

Italia, România, Serbia și Cehia.  Până acum au fost realizate peste 120 de proiecte de instalații de 

biogaz pentru alimentarea cu curent electric resp. biometan.  Citeste mai departe 

  

http://www.advantageaustria.org/ro/events/Herbstempfang_der_Oesterreichischen_Wirtschaft_in_Ru1.ro.html
http://www.biogest.at/page/en/91/Official-opening-of-our-first-company-owned-biogas-plant-in-Romania.html
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OPORTUNITĂŢI DE AFACERI 

 
HERMES Technologie GmbH 
Hermes Technologie GmbH oferă de peste 30 de ani suport cu produse 

și materiale de vârf pentru construcția și reabilitarea canalelor de ape 

uzate, a țevilor, a conductelor de apă, containerelor etc. HERMES 

caută parteneri de vânzări, dar și beneficiari direcți și parteneri de colaborare și parteneri din 

domeniile construcții subterane, dezvoltare comunală, birouri de inginerie. Citeste mai departe 

 

 

Kapsch CarrierCom AG  

Kapsch CarrierCom este un producător de top cu activitate globală, 

un integrator de sistem şi furnizor de soluţii pentru telematică E2E & 

telecomunicaţii. Întreprinderea oferă soluţii integrale inovatoare pentru întreprinderi şi pentru 

sectoare critice cum ar fi operatorii feroviari, companii ale transportului public de persoane, reţele de 

carrier şi companii de alimentare cu energie. Firma caută client direct. Citeste mai departe  

 

 

SANO Transportgeraete GmbH 
SANO Transportgeraete GmbH dezvoltă, produce şi comercializează în 

întreaga lume dispozitive electrice LIFTKAR de urcat trepte. Cu 

ajutorul acestor dispozitive de transport deplasabile la purtător pot fi 

transportate ergonomic pe drum şi pe scări atât sarcini cât şi persoane. SANO caută client direct. 

Citeste mai departe 

 

 

Hotel Ambassador BetriebsgmbH  

Trecut și prezent, artă și desfătare - trăiți experiența flerului deosebit al acestui 

hotel de prim rang situat în inima Vienei. Hotelul Ambassador încărcat cu tradiție 

este situat în centrul istoric al orașului, între Stephansplatz și Opera de stat și 

reprezintă punctul ideal de pornire pentru vizitatorii Vienei. Camerele și 

apartamentele spațioase și decorate individual oferă pe timp nelimitat lux, 

confort la nivel înalt și facilități tehnice moderne. Hotelul oferă servicii şi know 

how. Citeste mai departe 

 

 

Leitner GmbH 

Sistemele pentru transportul pe cablu de la LEITNER ropeways se află 

în prezent în funcţiune în întreaga lume şi asigură diferite aplicaţii cu 

succes durabil. Total adaptate tradiţiei întreprinderii ele transportă schiorii şi persoanele cu 

snowboard confortabil, în siguranţă şi rapid spre piste. Din ce în ce mai des instalaţiile de transport 

pe cablu ale LEITNER ropeways sunt utilizate şi în scopuri alternative. Ele transportă oamenii spre 

atracţii turistice şi ajută în mediul urban la rezolvarea problemelor de trafic. Leitner caută client 

direct. Citeste mai departe 

  

http://www.advantageaustria.org/ro/company/hermes-technologie.business-opportunities.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/company/kapsch-carriercom-ag.business-opportunities.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/company/sano-transportgeraete-gmbh.business-opportunities.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/company/hotel-ambassador-betriebsgmbh.business-opportunities.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/company/leitner-gmbh-3.business-opportunities.ro.html
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EVENIMENTE VIITOARE 

 
 

Austria Showcase Petrol, Gaze, Petrochimie 

24.-26.11.2015 | Bucureşti, Ploiești  

 

În perioada 24 - 26 noiembrie 20 companii austriece din domeniul petrol, gaze şi petrochimie vor 

vizita România pentru a se informa mai detaliat despre industria de profil şi pentru a putea face un 

schimb de idei atât cu specialişti ai branşei cât şi cu companii locale privind şansele transpunerii de 

proiecte în acest sector. Citeste mai departe 

 

Întreprinderile austriece au o îndelungată tradiţie în acest sector şi oferă clienţilor lor propuneri de 

soluţii inovatoare şi eficiente, acompaniind întregul proces de plusvaloare. Ele contribuie şi în 

perioadele dificile din punct de vedere economic atât la creşterea eficienţei, prin aplicarea unor 

tehnologii moderne cât şi la atingerea unor potenţiale de economisire.  

 

În cadrul Austria Showcase-ului, Secţia Comercială a Ambasadei Austriei din Bucureşti organizează 

un Austria Business Circle în 25 noiembrie 2015, ocazie cu care invitaţi speciali vor avea posibilitatea 

de a întâlni participanţii austrieci. 

 
 

 

 

Forumul internaţional dedicat constructorilor de maşini şi agregate  

17.11.2015 | Viena 

 

Austria se numără printre naţiunile de top constructoare de maşini şi de agregate. În cadrul 

evenimentului de o zi se întâlnesc achizitori ai firmelor austriece din acest domeniu.  

 

În ziua de 17 noiembrie 2015 ADVANTAGE AUSTRIA va organiza la Viena pentru prima dată forumul 

internaţional dedicat constructorilor de maşini şi agregate. Evenimentul oferă firmelor participante 

din întreaga lume ocazia de a-şi dezvolta afacerile şi de a-şi găsi noi parteneri. 

 

În timpul dimineţii se vor susţine mai multe prezentări despre inovaţii şi despre noile tendinţe din 

domeniu, iar după amiază vor avea loc discuţii individuale. În acest context, firmele participante vor 

putea purta discuţii B2B cu firmele de top din domeniu care oferă astfel de produse, având astfel 

posibilitatea să încheie noi colaborări. Citeste mai departe 

http://www.advantageaustria.org/ro/events/Austria_Showcase_Petrol__gaze__petrochimie.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/20151006_Maschinen-_und_Anlagenbau-Forum_2015.ro.html
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PUBLICAŢII DE INTERES 
 
ŞTIAŢI 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 descărca 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 surprinzător 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.advantageaustria.org/ro
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 bucharest@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 

bucharest@advantageaustria.org.   
 

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

