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EDITORIAL 
 

 

Stimate cititor, 
 

 

cu bucurie vă transmit cea mai recentă ediţie a AUSTRIAN 

BUSINESS NEWS, cu accent şi dedicată de această dată 

tehnologiei şi serviciilor de gospodărire comunală. O temă 

importantă şi în noul an, deoarece în special în acest domeniu 

există multe proiecte precum şi opţiuni de finanţare atractive 

în cadrul fondurilor UE structurale şi pentru investiţii. În total 

România poate atrage în perioada de finanţare 2014-2020 fonduri în valoare de până la EUR 

23 mrd. şi anume EUR 6,7 mrd. pentru dezvoltare regională şi EUR 8 mrd. pentru dezvoltare 

rurală. 

 

Comunele şi oraşele austriece dispun de una dintre cele mai bune infrastructuri comunale 

din Europa. România poate să profite de pe urma soluţiilor eficiente şi inovatoare ale 

companiilor austriece, care sunt deosebit de atractive în contextul opţiunilor de finanţare 

existente. Luaţi parte la întâlniri cu experţi austrieci din domeniile respective în cadrul 

deplasărilor organizate de noi cu delegaţii – în februarie vizităm Timişoara, Arad şi Oradea – 

sau informaţi-ne exact despre ofertele, pe care le căutaţi. Echipa mea împreună cu mine vă 

sprijinim şi vă punem în legătură cu ofertanţii austrieci relevanţi pentru Dumneavoastră.  
 

Sunt convins că şi anul 2016 va fi un an de succes pentru relaţiile economice româno-

austriece. În ultimii ani Austria a fost 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. Peste 7.000 de firme austriece 

au creat în România cca. 100.000 locuri de muncă directe. În anul care a început să clădim pe 

aceste succese şi să serbăm realizarea unor succese şi mai mari.  

 

Dumneavoastră personal, familiei şi colegilor Dumneavoastră vă doresc un An Nou 2016 cu 

noroc, sănătate şi în mod deosebit plin de succes. 

 

Cu sincere salutări, 

 

Rudolf Lukavsky 

Consilier Comercial  
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ON TOP | SERVICII MUNICIPALE 
 

 

Tehnologii inteligente din Austria pentru oraşele viitorului 

 

Smart City este o terminologie aplicată conceptelor de dezvoltare holistică 

al căror scop îl reprezintă structurarea mai eficientă a oraşelor din punct de 

vedere tehnologic, social şi al energiei verzi. Aceste concepte includ 

inovaţiile tehnologice şi au la bază schimbările economice şi sociale din 

mediul urban. Punctul comun al acestor tehnologii îl reprezintă faptul că ele contribuie la creşterea 

calităţii vieţii iar prin alocarea lor eficientă, la crearea oraşelor inteligente şi prietenoase cu mediul.  

 

Austria se numără datorită potenţialului său inovativ ridicat, printre primele naţiuni în domeniul 

tehnologiei (digitale) pentru oraşele inteligente. Ceea ce este însă cel mai important lucru în crearea 

oraşelor inteligente este cooperarea: pe de-o parte între unităţile de cercetare, populaţie şi 

administraţie, iar pe de altă parte între diferitele valenţe ale oraşelor inteligente. Datorită succeselor 

înregistrate şi a fiabilităţii lor, firmele austriece se bucură de un renume excepţional atunci când 

penetrează noi pieţe. O trecere în revistă a soluţiilor inovatoare oferite de companiile austriece găsiţi  

aici.  

 

BauZ! 2016Congresul vienez dedicat construcţiilor compatibile cu cerinţele viitorului 

 

O clădire se află în etapa finală a ciclului întrebuinţării sale, etapă în care 

oricum nu va mai fi folosită deoarece este ori ieşită din uz, ori foarte veche. Şi 

atunci ce se va întâmpla cu ea? Va fi sanată, destinată altei utilizări sau 

reciclată? Aceste întrebări ce reies din practica întrebuinţării clădirilor vor fi dezbătute în cadrul 

congresului internaţional BauZ! 2016 , ce va avea loc în perioada 27 - 29 ianuarie 2016 la Viena cu 

ocazia târgului de construcţii şi energie. Citeste mai departe 

 

Gospodărire comunală | Prezentare de succes a paletei de produse austriece în România 

 

Comunele şi oraşele austriece dispun de una dintre cele mai bune infrastructuri 

din Europa. Numeroase companii austriece s-au specializat în acest domeniu şi 

sprijină comunităţile locale şi oraşele din întreaga lume cu produse moderne, 

inovatoare şi cu know-how pentru infrastructură şi administraţie. Acestea sunt 

eligibile în cadrul fondurilor structurale UE: în total stau la dispoziţie pentru 

perioada 2014-2020 finanţări în valoare de EUR 6,7 mrd. pentru dezvoltare 

regională şi de EUR 8 Mrd. pentru dezvoltare rurală. 

 

Secţia Comercială a Ambasadei Austriei din Bucureşti a organizat deja în 2014 şi 2015 două deplasări 

în România cu delegaţii de experţi austrieci soldate cu mult succes. A fost vizitată regiunea  

Transilvania - Braşov, Sibiu si Cluj-Napoca cât şi oraşele Bucureşti, Focşani şi Iaşi. O delegaţie în 

vestul României (Timişoara, Arad şi Oradea) este programată în februarie 2016. Aici găsiţi informaţii 

suplimentare pe acest subiect.  

http://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/20151203_FRESH_VIEW_157.de.html
http://www.bauz.at/
http://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/20151020_BauZ__Kongress_2016.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/events/Marksondierungsreise_Kommunalwirtschaft_Siebenbuerge.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/events/ASC_Kommunalwirtschaft.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/events/VORANKUeNDIGUNG__AUSTRIA_SHOWCASE_Kommunalwirtschaft.ro.html
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NOUTĂŢI DIN AUSTRIA 
 

 

Austria | Hotspot pentru start-upurile internaţionale  
 

Scena dinamică şi inovativă a dezvoltatorilor de afaceri austrieci are vârsta 

medie de 32,3 ani, este una dintre cele mai tinere şi atrage atenţia 

internaţională asupra ei. Forbes Magazine a plasat Austria deja din 2014  

printre start-up-urile hotspot ale Europei. Calitatea vieţii ridicată din 

Austria, structura optimă a fondurilor şi comunitatea de start-up din ce în ce mai numeroasă atrag 

firmele străine din toată lumea. Citeste mai departe 

 

Austria câştigă Cyber Security Challenge 2015 şi este campioană 

europeană 
 

Evenimentul din acest an al European Cyber Security Challenge a avut loc. 

Cei mai buni hackeri ai Europei vin din Austria. Echipa Austriei a avut succes 

datorită unei prezentări convingătoare în cadrul recentei European Cyber 

Security Challenge din Lucerna/Elveţia. Austria câştigă astfel şi cea de-a doua European Cyber 

Security Challenge şi se impune în faţa unor echipe foarte puternice din ţările Germania, Elveţia, 

România, Spania şi Marea Britanie. Întreaga competiţie s-a axat pe apărarea unei companii virtuale 

într-un scenariu realist. Citeste mai departe (doar în engleză) 

 

Viena se numără printre cele mai atractive oraşe studenţeşti din întreaga 

lume  
 

Viena a reuşit să ocupe în cadrul clasamentului actual al QS Best Student 

Cities locul 16. Parisul conduce lista pentru a patra oară fiind urmat de 

Melbourne şi Tokio. În Top Ten au fost încadrate şi Sydney, Londra, 

Singapore, Montreal, Hongkong, Berlin şi Seoul. QS Best Student Cities Ranking oferă o comparaţie 

detaliată a diverselor avantaje oferite de potenţiale oraşe universitare. Viena s-a calificat în 

clasamentul universităţilor cu două instituţii: Universitatea din Viena şi Universitatea Tehnică din 

Viena. Oraşul s-a calificat în special datorită calităţii vieţii (clasament 3), accesibilităţii (clasament 7) 

şi mixului de studenţi (clasament 14). Astfel Viena este o destinaţie de studiu deosebit de atractivă 

Citeste mai departe (doar în engleză) 

 

Expo 2015 Milano | Pavilionul Austriei premiat de mai multe ori 
 

Pavilionul Austriei s-a aflat sub deviza breathe.austria şi de la începutul 

Expo 2015 s-a numărat printre cele mai îndrăgite de către public. O oază 

împădurită cu copaci de până la 12 metri înălţime şi cu efecte secundare 

rafinate a asigurat un microclimat răcoritor în pavilionul cu deschidere spre 

partea superioară. Austria a prezentat tema „aer“ şi a plasat competenţa sa 

din domeniile energie, tehnologie şi mediu înconjurător în prim plan. 2,4 

milioane de vizitatori au fost atraşi de pavilionul Austriei cu decorul său de pădure înscenată în mod 

impresionant. Pavilionul a fost şi premiat de către ministerul italian pentru mediu şi de către Bureau 

International des Expositions. Citeste mai departe (doar în engleză)  

http://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/20151217_Startup_Hotspot_Austria.ro.html
http://www.europeancybersecuritychallenge.eu/
http://www.europeancybersecuritychallenge.eu/
http://www.advantageaustria.org/international/zentral/news/aktuell/20151201European_Cyber_Security_Challenge_2015.en.html
http://www.topuniversities.com/city-rankings/2016/
http://www.topuniversities.com/city-rankings/2016/
http://www.advantageaustria.org/international/zentral/news/aktuell/20151230_Studentenstadt_Wien.en.html
http://breatheaustria.at/
http://www.advantageaustria.org/international/zentral/news/aktuell/20151117_Expo_-_Auszeichnung_f._Oesterreich-Pavillon.en.html
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NOUTĂŢI DIN ROMÂNIA 
 

 

Austria Showcase Petrol, gaze şi petrochimie | Prezentare plină de succes a paletei de produse 

austriece în România  
 

21 de companii austriece şi-au făcut o imagine despre piaţa românească 
între 24 – 26 noiembrie 2015 în cadrul unui Austria Showcase al Secţiei 
Comerciale a Ambasadei Austriei din Bucureşti. În cadrul unei deplasări de 
informare de trei zile în Bucuresti şi Ploieşti ele s-au informat în legătură cu 
situaţia actuală a pieţei, provocări şi planuri de proiecte viitoare. Companiile 
austriece s-au întâlnit cu Secretarul de Stat Valentin Brânză, ministerul 
energiei, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, reprezentanţi ai OMV 

Petrom, Petrotel Lukoil, Romgaz şi Transgaz şi au realizat contacte noi de afaceri în cadrul unui 
Austrian Business Circle. Firmele sunt interesate în special să colaboreze în cazul explorărilor unor 
zăcăminte terţiare şi să participe la explorările din regiunile de coastă şi de adânc ale Mării Negre, 
care nu au fost abordate încă şi unde se sondează existenţa unor mari rezerve de petrol şi gaze. 
Informaţii detaliate şi scurte descrieri ale firmelor austriece participante găsiţi aici.  

 

 

Experiencing ‘The Chocolate Side of Life’ | Vizită la HEIDI Chocolate SA 

 

Heidi Chocolate SA, fondată în 1994 face parte din anul 2013 din KEX 

Confectionery SA, aflată în proprietatea grupului austriac Meinl. Echipa 

Secţiei Comerciale a Ambasadei Austriei din Bucureşti a vizitat compania 

pentru a se informa despre activitatea acesteia comercială şi de producţie 

a ciocolatei. Heidi Cholcolat produce exclusiv în fabrica sa din  Bucureşti 

Pantelimon şi exportă în 48 de ţări şi pe 6 

continente. Un total de 400 de angajaţi au grijă cu succes ca deliciile rafinate 

să bucure iubitorii de dulciuri din întreaga lume. Ele au produs bucurie şi 

papilelor gustative ale echipei Secţiei Comerciale a Ambasadei Austriei din 

Bucureşti. După datoria îndeplinită a urmat plăcerea de a gusta din clasica 

şi bine cunoscuta ciocolată, dar şi din produsele noi şi inovatoare.   

 

 

Producătorul austriac de mobilă tapiţată ADA îşi intensifică producţia în România 

 

Producătorul austriac de mobilă ADA şi-a extins capacitatea de producţie 

în România şi a început în octombrie 2015 producţia într-o nouă fabrică în 

Oradea. ADA fabrica de mobilă SRL produce acolo cu circa 100 de angajaţi 

canapele tapiţate, care sunt destinate în special exportului în Germania, 

Austria, Elveţia. Până în prezent compania a produs în Salonta, aflată la 

circa 40 km de Oradea, unde în urmă cu 12 ani a investit în prima unitate 

de producţie din România. În total ADA fabrica de mobila dispune de circa 900 de angajaţi în România 

şi a realizat în 2014 o cifră de afaceri de circa 197 milioane de lei.   

http://www.advantageaustria.org/ro/events/Austria_Showcase_Petrol__gaze__petrochimie.de.html
https://heidi-chocolate.com/
http://www.ada.at/index.php?l=en
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OPORTUNITĂŢI DE AFACERI 
 
 

voestalpine VAE GmbH  

Grupul voestalpine VAE, o filială a voestalpine AG, este lider de piaţă 

global în ceea ce priveşte sistemele de macazuri pentru calea ferată. 

Pe lângă macazuri grupul voestalpine VAE fabrică produse aferente acţionării, siguranţei, etanşării & 

supravegherii. Firma oferă sisteme de macazuri inclusiv acţionări şi sisteme de supraveghere pentru 

toate domeniile de utilizare si caută client direct. Citeşte mai departe  

 

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. Citeşte mai departe 

 

TZ Tischlerzentrum GesmbH  

TZ Tischlerzentrum GesmbH este un furnizor de încredere şi punctual de fronturi, 

părţi de corpuri şi componente de mobilă, specializat în domeniul tehnicii 

suprafeţelor şi al laminării. Firma oferă şi prefabricate super lucioase.                  

TZ Tischlerzentrum GesmbH caută distribuitor. Citeşte mai departe 

 

Pierre-Delor e.U. 

Compania oferă ceasuri de cea mai bună calitate: total rezistente la zgâriere, 

carcasa şi piese din ceramică high-tech, cristale Swarovski, sticlă de safir 

sau sticlă minerală durificată pentru o vizualizare clară a cadranului. Firma 

caută client direct şi se adresează atât comercianţilor cu amânuntul cât şi 

engrosiştilor locali precum şi platformelor ce comerţ electronic. Citeşte mai departe 

 

Silvercare GmbH – caută importatori 

Firma a dezvoltat lavete din fibre super high-tech, cu argint 

antibacterian integrat, pentru o curăţare profesională şi 

antibacteriană, fără agenţi chimici, doar cu apă. Silvercare GmbH 

caută importatori importatori şi distribuitori pentru produsele sale. 

Citeşte mai departe 

 

Klenkhart & Partner Consulting ZT GmbH  

Firma de proiectare cu activităţi pe plan mondial oferă consultanţă, masterplanuri şi planuri 

de detaliu pentru dezvoltarea şi extinderea domeniilor schiabile şi poate prezenta deja 

referinţe în România, Germania, Turcia şi Ucraina. Firma oferă servicii şi know how şi 

comercializează cele două produse de software skiGIS şi snowMeter. Citeşte mai departe  
 

  

http://www.advantageaustria.org/ro/company/voestalpine-vae-gmbh.business-opportunities.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/company/hermes-technologie.business-opportunities.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/company/tz-tischlerzentrum-gesmbh.business-opportunities.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/company/pierre-delor-dr-peter-worgotter.business-opportunities.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/company/silvercare-gmbh.business-opportunities.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/company/klenkhart-partner-consulting-zt-gmbh.business-opportunities.ro.html
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EVENIMENTE VIITOARE 
 
 

Austria Showcase Servicii de gospodărire comunală 

22.-24.2.2016 | Timişoara, Arad şi Oradea 

 

Firmele austriece din domeniul alimentării cu apă, al apelor reziduale, al deşeurilor menajere şi al 

infrastructurii vizitează împreună cu Secţia Comercială a Ambasadei Austriei din Bucureşti zona de 

vest a României şi explorează potenţialul pieţei din domeniul gospodăririi comunale din judeţele 

Timiş, Arad şi Bihor.  

 

Comunele şi oraşele austriece dispun de una dintre cele mai bune infrastructuri comunale din 

Europa. Posibilitatea obţinerii de finanţări prin fondurile structurale reprezintă o foarte bună şansă 

pentru România de a implementa cele mai inovatoare soluţii. Citeste mai departe 

 

 

 
 

 

Austria Showcase Infrastructura Sporturilor de Iarnă 

7.-8.3.2016 | Poiana Braşov 

 

Deja de mai mulţi ani, ofertanţii austrieci de servicii din domeniul sporturilor de iarnă şi al 

infrastructurii acestora sunt lideri mondiali şi contribuie prin tehnologiile şi inovaţiile noi pe care le 

oferă, la dezvoltarea pieţei. Pentru implementarea multor astfel de soluţii noi de ultimă generaţie  

există posibilitatea obținerii de finanţării din fonduri structurale.  

 

Vă invităm să vă informaţi despre dezvoltările actuale, despre tendinţe şi noutăţile domeniului şi să 

faceţi schimb de experienţă cu experţii austrieci privind soluţiile inovative ce se pot implementa în 

domeniile Dvs. schiabile. Va fi prezent şi un expert în finanţări care vă poate consilia pentru 

implementarea soluţiilor. Citeste mai departe 
 

 

 
 

 

http://www.advantageaustria.org/ro/events/VORANKUeNDIGUNG__AUSTRIA_SHOWCASE_Kommunalwirtschaft.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/events/Austria_Showcase_Wintersport_Infrastruktur.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

