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Un criteriu 
important în 
alegerea am-
plasamentului 
invest i ț iona l 
îl constituie 
condițiile de 
pe piața mun-
cii. Costurile 

scăzute cu forța de muncă pe 
piața muncii din România față de 
celelalte state europene consti-
tuie unul din avantajele centrale 
ale țării. În calitate de Cameră 
de Comerț germană bilaterală 
(AHK) reprezentăm interesele 
membrilor noștri și purtăm un 
dialog constructiv cu instituțiile 
publice. În ce privește dreptul 
muncii ne-am exprimat opinia 
prin transmiterea unor luări de 
poziție și comunicate de presă - 
le mulțumim pe această cale tu-
turor celor implicați. Modificările 
propuse anul trecut au neliniștit 
mediul de afaceri și au iscat nu-
meroase discuții. 
Și subiectul salariului minim este 
de mare actualitate; legat de 
acesta am transmis alături de 
Camera de Comerț Franceză. 
de asemenea poziția noastră, 
Ministerul Muncii a pornit la fi-
nalul anului 2015 un chestionar 
public, despre care membrii au 
fost informați și invitați să își ex-
prime opinia. 
   Salutări cordiale,

Sebastian Metz
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consum Branșe

climatul de consum a cres-
cut la final de an 

Conform datelor Institutului de cer-
cetare GfK, la sfârșitul anului trecut 
climatul de consum din Germania 
a crescut. Acest indicator este și 
un semnal important pentru apre-
cierea situației economice genera-
le. Indicele de consum a crescut 
pentru luna ianuarie la 9,4 puncte, 
la sfârșitul lui decembrie se situa la 
9,3. 

industria electronică - nou 
record al exporturilor 

Industria electronică germană a 
înregistrat un nou record în ce 
privește exporturile în luna octom-
brie. Față de luna anterioară ex-
porturile au crescut în octombrie 
cu 4,2% la 15,4 mld. EUR. Prin-
tre altele exporturile către Spania 
și Italia au crescut, compensând 
parțial scăderile pe alte piețe im-
portante. 

majoritatea branșelor se așteaptă la o creștere a producției  

Prognozele privind conjunctura ara-
tă o menținere a dinamicii economiei 
germane. La sfârșitul anului trecut 29 
din 46 de asociații de profil prevedeau 
pentru 2016 o creștere a producției. 
Doar șapte asociații se așteptau la o 
scădere a producției. Printre acestea 
se numără industria de fier și oțel, 

asigurările și producătorii de uleiuri 
minerale. La o stagnare a producției 
se așteaptă construcțiile de mașini și 
utilaje. Astfel, se creionează un tablou 
mixt în ce privește conjunctura. Eco-
nomia germană continuă să crească, 
dar moderat.  

conjunctură

Stimați membri, 
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Sebastian METZ  
Director general 
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recepția de anul nou 2016 - 28 ianuarie, palatul parlamentului
În vremurile pe care le trăim responsabilitea este tot mai impor-
tantă. Trebuie să trăim responsabil, să consumăm responsabil, iar 
acest lucru trebuie să se regăsească și în mediul de afaceri. De 
aceea am ales ca temă a Recepției de Anul Nou a AHK România 
din 28 ianuarie 2016 „Sustenabilitatea”. 

Următoarele companii, cărora dorim să mulțumim pe această 
cale, și-au manifestat disponibilitatea de a sponsoriza Recepția 
de Anul Nou 2016:

sponsori golD
AUGSBURG INTERNATIONAL

AUTONET IMPORT 
E.ON România 

Oregon Park-Portland Trust

sponsori silver
BearingPoint România

BOSCH Robert
Continental Automotive Products 

Kaufland România
MediaLine EuroTrade România

Raiffeisen Bank
SIEMENS

TMG Consultants 

sponsori Bronz
Artemis Real Estate

ASFOR - Asociația Forestierilor 

   din România

Asociaţia Environ

ASTRA RAIL Industries 

Banca Comercială Română

BASF România

Baupartner

BILLA România 

BMW Group România 

bpv GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ

B-Team Consult and Services 

CLAAS Regional Center South 

East Europe

Commerzbank

DB Schenker Logistics Romania

Deutsche Bank

DÖHLER România

DQS România

Dräxlmaier Pitești

EASI Logistic România
Elmas
FINEXPERT 
Frăţilă, Rödl & Partner 
GEIGER România 
Heberger Construcţii
Hölscher Wasserbau 
Implenia Baugesellschaft 
Infineon Technologies România
InterContinental Bucharest
Kärcher România 
Karl Heinz Dietrich International  
    Exped
Konica Minolta Business Solu- 
   tions România
Kraftanlagen România 
Lufthansa 
MARSH România
MASTER Build
MAX BOEGL România 

sponsori Bronz
(continuare)

Mazars România
Mercedes-Benz România 
METRO Cash & Carry România 
Noerr
POLIPOL MOBILA
Premium AEROTEC
Radisson Blu Hotel, Bucharest 
REHAU Polymer
RER Recuperare Ecologică și 
   Reciclare
Romelectro Group
Romkatel
RWE Energie 

Schaeffler România 
Secretul Bunicii
SELGROS Cash & Carry Ro- 
   mânia 
STALFORT Legal. Tax. Audit.
Stein & Partner Management 
   Consulting 
STILL Motostivuitoare 
Telekom Romania
Tezcon Storage Systems 
TUI TravelCenter
UniCredit Bank
Wiebe România
Zahărul Oradea

conferința cities of tomorrow #4: regiuni Durabile, orașe & 
comunități - 22 martie 2016

Cea de-a patra ediție a conferinței Cities of Tomorrow, eveniment 
de top ce reunește mediul de afaceri și administrația locală și 
centrală, arhitecți, urbaniști și societatea civilă din România, va 
avea loc la hotelul Crowne Plaza din București.
Evenimentul oferă o varietate de prezentări, workshop-uri și o 
ocazie bună pentru networking. Prezentările unor invitați de mar-
că la nivel internațional completează dezbaterile privind situația 
actuală din România și perspectivele acesteia. 
Cities of Tomorrow 2016 este dedicată importanței dezvoltării ur-
bane și regionale în vederea stimulării unei creșteri durabile, inte-
ligente și echitabile. 
Aici găsiți mai multe informații despre eveniment și formularul de 
înscriere.

Business review , german-austrian Business forum - 8 februarie
Business Review organizează cea de-a 7a editie a forumului de-
dicat investitorilor germani și austrieci în România, la care AHK 
România este partener. Membrii AHK România vor avea reducere 
20% (Cod reducere: AHK). Formularul de înregistrare îl găsiți aici .  

legal magazin, forumul Dreptul muncii - 11 februarie
Legal Magazin va organiza Forumul Dreptului Muncii, ediția a II-a, 
care se va desfășura joi, 11 februarie 2016, la hotelul Radisson 
Blue. Companiile membre AHK Romania beneficiază de o redu-
cere de 10%. Aici găsiți formularul de înregistrare și alte informații. 

Ianuarie 2016

www.ahkrumaenien.ro
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/evenimente-actuale/cities-of-tomorrow-4-sustainable/
http://www.business-review.eu/br-events/german-austrian-investors-forum-7th-edition
http://legalmagazin.ro/15765-2/
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/evenimente-actuale/cities-of-tomorrow-4-sustainable/
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pria competition - 11 februarie
În conferinței PRIA Competition, organizată de PRIA Events, se 
vor dezbate noutățile legislative în domeniul concurenței. Puteți 
să vă înregistrați online aici. Membrii AHK Romania beneficiază 
de o reducere de 25% (cod PRIA25%AHK).

sumar al evenimentelor în românia

 Data locul tema

28 ianuarie București Recepția de Anul Nou a AHK România

8 februarie București Business Review: German & Austrian 
Investors Forum

11 februarie București Pria Events: PRIA Competition

11 februarie București Legal Magazin: Dreptul Muncii

1 martie București Întâlnirea lunară a membrilor AHK România

22 martie București Conferința Cities of Tomorrow 

11 - 15 aprilie București Delegație AHK România cu tema: Producția 
de energie 

10 - 13 mai
București, 

Cluj Napoca Călătorie de afaceri firme bavareze

16 iunie București Sărbătoarea Verii

sumar al evenimentelor în germania

 Data locul tema

1 martie Chemnitz Zi de consultanță. Discuții individuale

2 martie Dresda Zi de consultanță

3 martie Passau Zi de consultanță Inhouse 

16 martie Hanovra CeBit - Workshop

17 martie 
F ü r t h / 

Nürnberg Workshop, domeniul textil, împreună cu Intertek

28 aprilie Hanovra Hannover Messe - Stand comun DIHK

30 mai - 3 iunie
B a v a r i a 
& Baden-
Württemberg

Delegație de informare în Germania, tema: Ape & ape 
uzate - cu ocazia târgului IFAT

info
Pe site-ul www.ahkrumaenien.ro la secțiunea Evenimente găsiți 
toate evenimentele organizate de AHK România. 
Fotografii de la evenimentele AHK România găsiți în pagina noas-
tră de internet la Galerie Foto. 

 ahk romania informează 

oferte members2members

Agricultură: Agrarius

Automotive: Webasto Thermo & Com-

fort Romania, Autonet Import, Augsburg 

International

Călătorii: Air Berlin, TUI Travel Center, 

SnowTrex

Comerț: ALCOR INVEST 2000, Dionis 

Prestcom, Testo Romania, SILDAN Im-

port Export, 5 Sterne Deutschland

Comunicare: Lingua TranScript

Consultanță: Ensight Management 

Consulting,TÜV Rheinland Romania, Gi-

lescu Văleanu Nathanzon & Partenerii

Curierat și transport: Dacorom Inter-

national, Holleman Special Transport & 

Project Cargo

Energie & Mediu: RWE Energie, 

WESSLING România, Jetrun EnergoE-

co, Intersemat, Asociația Environ

Hoteluri/Restaurante: Crowne Plaza 

Bucharest, JW Marriott Bucharest Grand 

Hotel, K+K Hotel Elisabeta, angelo Air-

porthotel Bucharest

Office Management: berolina

Producție metale și comerț: Astra Rail 

Industries

Sănătate: Regina Maria

Servicii bancare și de asigurare: Pro-

Credit Bank, Gothaer Asigurări

Servicii IT&C: Beia Consult Internatio-

nal, Infrasoft

Resurse umane, Traininguri: Stein & 

Partner Management Consulting, Eura-

mis Consulting, Werner Seeger Qua-

litätsmanagement Romania, TLB The 

Learning Business, Organisation Con-

sulting Prod SRL

Textile: Salesianer Miettex

 Cele mai recente
 oferte: berolina Roma

 nia, SnowTrex, re7con

 sulting. 

 Profitați de ofertele 
programului Mem-
b e r s 2 M e m b e r s ! 
Informații complete des-
pre programul Members-
2Members găsiți aici.

www.ahkrumaenien.ro
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http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/evenimente-actuale/receptie-de-anul-nou-2016/
http://www.business-review.eu/br-events/german-austrian-investors-forum-7th-edition
http://www.inevent.ro/Pria-Competition
http://legalmagazin.ro/15765-2/
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/evenimente-actuale/cities-of-tomorrow-4-sustainable/
http://rumaenien.ahk.de/ro/
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/fotogalerie/intalnirea-membrilor-01092015/
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Dreptul muncii - un subiect important pentru 
angajați și angajatori
Prin grupul de lucru „Dreptul Muncii” al Camerei de Comerț Ro-
mâno-Germane, se intenţionează o analiză a situaţiei actuale în 
acest domeniu într-un mod deschis și în același timp critic pentru 
a asigura transparenţă, eficienţă și condiţii competitive corecte 
pentru piața muncii din România. Grupul de lucru monitorizează 
cu atenție propunerile de modificare a legislației muncii din Ro-
mânia, acesta fiind și unul din aspectele de care se interesează 
investotorii germani de câte ori planifică o investiție în România
Discuțiile actuale referitoare la propuneri de modificare a legislației 
dreptului muncii ne îngrijorează, pentru că ar duce la o pierdere 
a flexibilizării relațiilor de muncă. În acest sens, AHK România a 
redactat și transmis luări de poziție și comunicate de presă , pe 
care le-a transmis instituțiilor responsabile. Principalele puncte 
criticate în luarea de poziție a AHK România se referă de exemplu 
la reintroducerea Contractului colectiv de muncă la nivel național, 
obligația negocierilor anuale la nivel de companie, negocierile co-
lective ale obiectivelor și sarcinilor de serviciu individuale, exclu-
derea criteriului performanței în alegerea angajaților în cazul unor 
restructurări colective și posibilitatea concedierilor din cauza ne-
profesionalismului numai pe perioada de probă. Și comunicatele 
de presă au avut un ecou bun. Aici găsiți articolele respective. 

 conjunctură 

majoritatea branșelor se așteaptă la o creștere 
a producției
Prognozele privind conjunctura arată o menținere a dinamicii 
economice. La sfârșitul anului trecut 29 din 46 de asociații de 
profil prevedeau pentru 2016 o creștere a producției. Doar șapte 
asociații se așteptau la o scădere a producției. Printre acestea se 
numără industria de fier și oțel, asigurările și producătorii de ule-
iuri minerale. La o stagnare a producției se așteaptă construcțiile 
de mașini și utilaje. Astfel, se creionează un tablou mixt în ce 
privește conjunctura. Economia germană continuă să crească, 
dar moderat. Douăsprezece asociații estimează și o creștere a 
numărului de angajați. Influențe pozitive oferă și dispoziția de 
consum a germanilor, o ușoară creștere a economiei în SUA și 
Marea Britanie și o revenire a zonei euro. O problemă o constituie 
evoluțiile economiilor emergente și cele ale economiei chineze, 
dar și dificultățile cu care se confruntă concernul Volkswagen și 
Deutsche Bank. 

 Branșe 

construcțiile germane se așteaptă la o creștere 
de 3%
Piața construcțiilor din Germania așteaptă pentru anul în curs 
o creștere a afacerilor cu 3% la circa 103 mld. EUR - aceas-
tă creștere datorându-se și numărului mare de refugiați care au 
nevoie de un loc de cazare. Pentru următoarele luni există sufi-
ciente comenzi, numărul acestora a crescut cu 14%, conform 
datelor Asociației Industriei construcțiilor. De asemenea va crește 
și numărul de angajați în această branșă de la 765.000 până la 
770.000. La începutul anului 2015 lucrau 757.000 de persoane 
în construcții. 
Va crește mai ales sectorul construcțiilor de locuințe, poate chiar 
cu 5% la peste 38 mld. EUR. Se estimează că sunt necesare pes-
te 400.000 de locuințe pe fondul creșterii numărului de refugiați 
Sectorul construcțiilor cu destinație publică va crește cu 4%, iar 
cele de birouri și fabrici cel mai probabil va stagna. 

industria electronică - nou record al exporturi-
lor
Industria electronică germană a înregistrat un nou record în ce 
privește exporturile în luna octombrie. Față de luna anterioară ex-
porturile au crescut în octombrie cu 4,2% la 15,4 mld. EUR. Prin-
tre altele au crescut exporturile către Spania și Italia, compensând 
parțial scăderile pe alte piețe importante. Exporturile către China 
au scăzut cu 11,3%, cele către Rusia cu 26%, iar către Brazilia cu 
23,8%. În primele 10 luni ale anului trecut exporturile branșei au 
ajuns la 144,1 mld. EUR. Față de aceeași perioadă a anului trecut 
a însemnat o creștere de 6,9%.

industria germană a oțelului în scădere
Industria germană a oțelului se așteaptă în 2016 la o scădere 
considerabilă. Producția de oțel va scădea probabil cu 3% la 41,5 
mil. tone, conform estimărilor Asociației de profil. Un nivel atât de 
scăzut nu s-a mai înregistrat decât de două ori în ultimii 20 de 
ani. Industria oțelului este în criză la nivel mondial. Comenzile la 
oțel laminat au scăzut lunile trecute cu peste 10%. Comenzile au 
scăzut de la începutul ultimului trimestru la cel mai scăzut nivel 
din 2009 încoace. 

 inDustrie 

exporturile agricole germane în ușoară creștere
Valoarea exporturilor de produse agricole din Germania a crescut 
în 2015 cu circa 0,5% la 72,5 mld. EUR. În perioada ianuarie-oc-
tombrie au fost exportate cu 5,5% mai multe produse și servicii 
în străinătate. Cu zece ani în urmă valoarea produselor agricole 

www.ahkrumaenien.ro
http://rumaenien.ahk.de/ro/presa-publicatii/noi-in-presa/arhiva-2015/
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inclusiv tehnică agrară a fost de numai 45 mld. EUR. 

germanii achiziționează din nou mai multe au-
toturisme
Bilanțul industriei auto germane pentru 2015 este unul pozitiv. 
Chiar și concernul Volkswagen, marcat de scandalul emisiilor de 
noxe, a înregistrat o creștere a vânzărilor. Germanii au cumpărat 
anul trecut circa 3,2 mil. de autoturisme, ceea ce reprezintă o 
creștere de 5,6% față de 2014. Luna decembrie, cu un plus de 
7,7% a fost contribuit în mare parte la acest rezultat. Au crescut 
de asemenea producția internă și exporturile. În Germania au fost 
produse anul trecut 5,74 mil. autoturisme, iar exporturile au cres-
cut cu 3% la 4,41 mil. autoturisme noi. 

 investiții 

investițiile în infrastructura germană ating un 
nivel record
Guvernul federal german intenționează să investească mai mult în 
infrastructură. Pentru 2016 Ministerul Federal pentru Transporturi 
și Infrastructură Digitală a planificat investiții de 13 mld. EUR. Din 
acești bani 7,4 mld. EUR vor fi investite în construcția, întreținerea 
și funcționarea drumurilor naționale de pe întregul teritoriu al Ger-
maniei. Se dorește modernizarea infrastructurii, astfel că până în 
2018 investițiile în acest domeniu ar urma să crească cu 40%, 
relatează presa germană. 

 consum 

climatul de consum a crescut la final de an
Conform datelor Institutului de cercetare GfK, la sfârșitul anului 
trecut climatul de consum din Germania a crescut. Acest in-
dicator este și un semnal important pentru aprecierea situației 
economice generale. Indicele de consum a crescut pentru luna 
ianuarie la 9,4 puncte, la sfârșitul lui decembrie se situa la 9,3. 
Indicele arată cât sunt dispuși consumatorii germani să cheltuias-
că și care sunt așteptările lor în ce privește veniturile. Lunar sunt 
chestionate circa 2000 de persoane în acest sens. Deocamdată 
consumatorii germani nu se lasă intimidați de pericolul terorist. 
Nici în ce privește salariile lor, germanii nu își fac probleme, fiind 
optimiști și așteptându-se chiar la creșteri salariale. 

 social 

asociația indiana sprijină educația complemen-
tară a copiilor
Asociația Indiana sprijină educația complementară a copiilor din 
medii defavorizate. Este demonstrat faptul că activitățile fizi-

ce și artistice contribuie la dezvoltarea personală a copiilor și îi 
pregătește pentru a face față provocărilor viitoare prin disciplină, 
echilibru și constanță. Astfel, ne-am propus să sprijinim cât mai 
mulți copii să-și dezvolte talentul, ceea ce adaugă abilități noi la 
bagajul acumulat în cadrul școlii. 
Pentru ca acest lucru să fie posibil am dezvoltat conceptul de 
Naș, reprezentând persoana fizică sau juridică care își asu-
mă finanțarea lunară susținerii activităților copilului sau copiilor 
selecționați. Suma aferentă fiecărui copil este de 450 lei și se 
împarte între abonamentul lunar al activității, masa în zilele de 
antrenament și transport. Nașii primesc un raport lunar cu detalii 
despre copilul sau copiii pe care îi sprijină.
Mai multe detalii despre munca noastră puteți găsi pe web sau 
pe facebook. Ne-am bucura să avem alături cât mai multe com-
panii și persoane, iar împreună să putem sprijini cât mai mulți 
copii, așa că vă stăm la dispoziție pentru orice detalii.

 seminarii 
Seria de seminarii organizate de Camera de Comerţ și Industrie 
Româno-Germană începe în forță, cu teme interesante și diver-
sificate. 

 Data limBa tema lector

11 
februarie

germană/
engleză

Managementul internațional al 
proiectelor

christoph nesgen, 
trainer și consultant 

12 
februarie

germană/
engleză

Change Management
christoph nesgen, 

trainer și consultant 

18
februarie română

101 Aptitudini interpersonale. Cum 
să ai succes la job și în viaţă

marius Brașoveanu, 
manuel crăciunescu, 

the learning 
Business

25
februarie română Customer Service

mihai n. rădulescu, 
miraD gloBal

26
februarie

 română/ 
engleză Social Media

octavian gheorghe, 
george toma, 

gmp pr

03 
martie română 

Tranziţia la noile standarde ISO 
9001:2015 și ISO 14001:2015

Daniela morar,Dekra 
certification

09
martie română Negociere

mihai n. rădulescu, 
miraD gloBal

23, 24 
martie română Prezentatorul eficient 

marius Brașoveanu, 
manuel crăciunescu, 

the learning 
Business

31
martie română Stress Management

mihai n. rădulescu, 
miraD gloBal

persoană de contact: anca mihoci
e-mail: mihoci.anca@ahkrumaenien.ro 
tel.: +40 21 2231535; fax: +40 21 2231050

www.ahkrumaenien.ro
http://www.asociatiaindiana.org/
https://www.facebook.com/asociatiaindiana.ro
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/event/events/seminar-managementul-international-al-proiectelor-5/?cHash=e4ded058a63817ea998dd7b332cd9a6c
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/event/events/seminar-managementul-international-al-proiectelor-5/?cHash=e4ded058a63817ea998dd7b332cd9a6c
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/event/events/seminar-change-management/?cHash=aeedba4e8730c29a44161cc7329d6088
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/event/events/seminar-101-aptitudini-interpersonale-cum-sa-ai-succes-la-job-si-in-viata/?cHash=738dd6c7a3c9b9b55244becafa609aa0
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/event/events/seminar-101-aptitudini-interpersonale-cum-sa-ai-succes-la-job-si-in-viata/?cHash=738dd6c7a3c9b9b55244becafa609aa0
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/event/events/seminar-customer-service-5/?cHash=a4848f08f4b2cb0edf89100b8589e064
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/event/events/seminar-social-media-2/?cHash=b3fe3a447837e5b56a1b22487755c3a9
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/event/events/seminar-tranzitia-la-noile-standarde-iso-90012015-si-iso-140012015/?cHash=3fe5a008d25e5274407b4b332227926a
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/event/events/seminar-tranzitia-la-noile-standarde-iso-90012015-si-iso-140012015/?cHash=3fe5a008d25e5274407b4b332227926a
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/event/events/seminar-negociere-3/?cHash=b8196a9e0145573d1878b8014291708e
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/event/events/seminar-prezentatorul-eficient/?cHash=ac94b282dfa1f3fbcf9e92d6e6260a9a
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/event/events/seminar-stress-management-4/?cHash=db7addf59092676055eff4a65dda8162
mailto:mihoci.anca%40ahkrumaenien.ro%20%0D?subject=
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 econet romÂnia 

econet romania este iniţiativa GreenTech a Camerei de Comerţ şi Industrie Româ-

no-Germane (AHK România), o platformă de informare, networking & marketing în 

domeniile construcţii, energie şi mediu: www.econet-romania.com

Delegație de companii românești în Bavaria
Dacă doriți să promovați programe inovatoare de managementul 
apelor în România și sunteți în căutare de oportunități de cola-
borare sau sunteți dornici să aflați mai multe despre gestiona-
rea apei în Germania sau să aflați cum puteți soluționa problema 
apelor uzate în mod eficient, vă prezentăm alternative, tehnologii, 
know-how și proceduri, aplicabile în domeniu. Vă invităm deci să 
însoțiți delegația AHK România, având ca obiectiv printre altele 
vizitarea târgului IFAT 2016, care va avea loc în perioada 30.05 – 
03.06. 2016, în Bavaria.
Târgul IFAT München este principalul târg la nivel mondial pentru 
managementul apei potabile și menajere, a deșeurilor și a materii-
lor prime. La ediția anterioară au participat 3.081 de expozanți din 
59 de țări și peste 135.000 de vizitatori din 170 de țări.
Delegația include participarea la un eveniment de informare orga-
nizat cu sprijinul asociației germane a apei (German Water Part-
nership), vizitarea unor proiecte de referință din Bavaria (Augs-
burg, Ingolstadt, München) precum și vizite și întâlniri în cadrul 
târgului efectuate la diverse companii din domeniul managemen-
tului apelor potabile și al celor uzate, unde veți fi însoțiți și veți 
putea cunoaște specialiști germani în domeniu.
AHK România se ocupă de planificarea deplasării și a programu-
lui, proiectul fiind susținut financiar de Ministerul Federal al Eco-
nomiei și Energiei (BMWi) prin programul său de dezvoltare de 
piețe externe dedicat IMM-urilor. Mai multe detalii referitoare la 
proiectele de accesare de piețe noi găsiți aici (în limba germană).
Numărul de locuri disponibile este limitat, astfel încât primii înscriși 
vor avea prioritate. Pentru informații suplimentare, nu ezitați să ne 
contactați.
persoană de contact: ilinca pandele
e-mail: pandele.ilinca@ahkrumaenien.ro
tel.: +40 21 2079117; fax: +40 21 2231050

green Business index lansează cea de-a șasea 
ediție 
Green Business Index (GBI), barometrul responsabilității față de 
mediu a companiilor din România, lansează cea de-a șasea ediție.
GBI este singurul instrument gratuit de evaluare a performanței 
de mediu conform ISO 14031, un mecanism de monitorizare a 
inițiativelor verzi din sectorul de afaceri românesc. GBI 2016 ofe-

ră companiilor din România, prin platforma online www.gbindex.

ro, instrumente pentru evaluarea și raportarea performanțelor de 
mediu:
În perioada 18 ianuarie – 31 martie 2016, companiile se pot înre-
gistra gratuit pe website-ul oficial al proiectului, www.gbindex.ro 

și pot completa setul de șapte chestionare, în funcție de sectorul 
de activitate căruia îi aparțin (servicii/comerț, industrie/producție 
și construcții).
Datele furnizate de către companii vor fi analizate de o echipă 
de experți independenți de mediu după încheierea perioadei de 
înscrieri. Rezultatele vor fi anunțate în luna mai, în cadrul Galei 
Green Business Index 2016, când vor fi premiate cele mai “verzi” 
companii din România. 
GBI 2016 este un proiect initiat de Asociatia Green Reevolution, 
dezvoltat in parteneriat cu The Royal Norwegian Society for De-
velopment si finantat de guvernul Norvegiei prin Mecanismul Fi-
nanciar Norvegian 2009-2014, in cadrul domeniului de finantare 

“Inovare in Industria Verde Romania”.

 memBrii informează 

Baker tilly romania are un nou country mana-
ging partner
Începând cu 4 ianuarie 2016 doamna Camelia Horlaci s-a alătu-
rat echipei Baker Tilly South East Europe, acceptând poziția de 
Country Managing Partner pentru România și Republica Moldova.
Camelia Horlaci are o experiență de peste 30 de ani în profesie 
și, în această perioadă, a ocupat poziții de conducere precum 
Service Line Leader, Senior Partner si Country Managing Partner 
timp de 6 ani la una dintre firmele Big 4 din România.
Echipa Baker Tilly este întărită în continuare prin alăturarea dlui 
Constantin Scendra, care o va asista pe dna Horlaci din poziția 
de Country Manager în Moldova. Dl. Scendra are peste 10 ani de 
experiență în audit, contabilitate și consultanță, inclusiv 5 ani la o 
firmă din grupul Big 4 în Moldova și Cipru.
Baker Tilly South East Europe operează în România, Moldova, 
Cipru, Grecia și Bulgaria prin intermediul unei singure echipe de 
conducere. 

prima clădire din ansamblul oregon park, închi-
riată integral 
Prima clădire din noul ansamblu de birouri Oregon Park, dezvoltat 
de Portland Trust, a fost închiriată integral. Spațiile de birouri au 
fost ocupate în totalitate de compania americană Oracle. Zona 
dedicată food-retail-ului a fost de asemenea închiriată 100%. 
Din punct de vedere tehnic, 95% din structura clădirii A sunt 
finalizați, lucrările la interior și fațadă progresând în paralel. Clădi-
rea are un regim de înălțime de două subsoluri, parter și 6 etaje 

www.ahkrumaenien.ro
http://www.ixpos.de/IXPOS/Navigation/DE/Ihr-geschaeft-im-ausland/Abnehmer-und-partner-finden/Kontaktveranstaltungen/bmwi-markterschliessungsprogramm.html
mailto:pandele.ilinca%40ahkrumaenien.ro?subject=
mailto:mihoci.anca%40ahkrumaenien.ro%20%0D?subject=
https://www.gbindex.ro/
https://www.gbindex.ro/
https://www.gbindex.ro/


7 www.ahkrumaenien.ro

Buletin  
informativ
Newsletter al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane

Ianuarie 2016

și dispune de o suprafață închiriabilă de 20.104 mp. Termenul de 
finalizare este iunie 2016. În paralel, dezvoltarea Clădirii B con-
tinuă conform planificării, spațiul închiriabil fiind de 24.619 mp. 
Lucrările la Clădirea C vor începe în cursul acestui an. Cele trei 
construcții din complexul Oregon Park vor ocupa o suprafață de 
69.342 de m2. 
Clădirile Oregon Park vor fi certificate BREEAM, cu calificativul 

„EXCELLENT”, aceeași certificare pe care a obținut-o și Floreasca 
Park, proiectul anterior al Portland Trust. Floreasca Park, un com-
plex de birouri „verzi” de prima clasă, este distins cu numeroase 
premii internaționale. Oregon Park este al șaselea proiect de bi-
rouri dezvoltat de Portland Trust în România, după Opera Cen-
ter I și II, Bucharest Business Park, Floreasca 169A și Floreasca 
Park. Cu cei aproximativ 70.000 mp de spații noi de birouri, Ore-
gon Park reprezintă 21% din totalul de 330.000 mp construiți și 
închiriați de Portland Trust la noi în țară, începând cu anul 1999.

info
Mai multe informații de la membrii AHK România publicăm în 
mod regulat în pagina noastră de internet la secțiunea Presă și 
Publicații / Membrii Camerei informează.

 tÂrguri și expoziții 

Bilete gratuite la ceBit hannover 2016
Cel mai mare târg la nivel mondial al industriei digitale, CeBIT Ha-
novra, își va deschide din nou porțile în perioada 14 - 18 martie 
2016. Și în acest an punem la dispoziția membrilor și partenerilor 
noștri un contingent de bilete de intrare gratuite. Puteți intra în po-
sesia acestora trimițând un e-mail doamnei Luminița Constantin 
la adresa: constantin.luminita@ahkrumaenien.ro .

Spielwarenmesse, Nürnberg
27 ianuarie - 1 februarie 2016
Târgul internațional de jucării
www.spielwarenmesse.de

Fruit Logistica, Berlin
3 - 5 februarie 2016
Târgul internațional pentru marketingul legumelor și fructelor
www.fruitlogistica.de

bautec, Berlin
16 - 19 februarie 2016
Târgul internațional pentru construcții și tehnica clădirilor 
www.bautec-berlin.de

ITB, Berlin
9 - 13 martie 2016
Bursa internațională a turismului
www.itb-berlin.com

CeBIT, Hanovra
14 - 18 martie 2016
Tehnologia informației, software, telecomunicații
www.cebit.de

WIN EURASIA Automation, Istanbul 
17 - 20 martie 2016
Automatizări, electroteh, hidraulică și pneumatică
www.win-fair.com

Persoane de contact târguri:
Deutsche Messe Hannover și Messe Berlin: 
Luminiţa Constantin, Tel. 021 2079164; Fax: 021 2231538 
E-mail: constantin.luminita@ahkrumaenien.ro

Spielwarenmesse Nürnberg și ExpoReal München:
Rosemarie Negrea, Tel. 021 2079167; Fax: 021 2231538
E-mail: negrea.rosemarie@ahkrumaenien.ro

 noi memBri 
Le urăm bun-venit noilor membri (de la 1 ianuarie 2016) ai 
AHK România :

Bnp paribas fortis sainv 
Bruxelles sucursala București
Str. Banul Antonache nr. 40-44 
et. 5
011665 Bucureşti
Tel.: +40 21 4011700
Fax: +40 21 4011718
Richard Sentkar 
Finanțe, Bănci

medihelp international Broker 
de asigurare srl
Str. DR. Constantin Caracas nr. 24
011155 Bucureşti
Tel.: +40 21 2220593
office@medihelp.ro
www.medihelp-assistance.com
Afrasine Laura
Furnizor asigurări private de să-
nătate

p. Dussmann serv românia
Str. Chiscani nr. 25-27
012241 Bucureşti
Tel.: +40 21 2017983
Fax: +40 21 2221658
office@dussmann.ro
www.dussmann.ro
Servcii de curăţenie, pază şi pro-
tecţie, catering şi întreţinere teh-
nică 

rematinvest srl
Piața Cipariu nr. 15
400191 Cluj Napoca
Tel.: +40 264 450875
Fax: +40 264 450873
www.rematinvest.ro
Dragoş Dumitrescu
Protecția mediului, reciclare 

www.ahkrumaenien.ro
http://rumaenien.ahk.de/ro/presa-publicatii/
http://rumaenien.ahk.de/ro/presa-publicatii/
http://rumaenien.ahk.de/ro/presa-publicatii/membrii-camerei-informeaza/
mailto:constantin.luminita%40ahkrumaenien.ro%20?subject=
http://www.spielwarenmesse.de/
http://www.fruitlogistica.de/en/
http://www.bautec.com/
http://www.itb-berlin.com/
http://www.cebit.de/home
http://www.win-fair.com/index.html
mailto:office%40medihelp.ro?subject=
http://www.medihelp.ro/
mailto:office%40dussmann.ro?subject=
http://www.dussmann.ro/ro/
http://www.rematinvest.ro/
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EDitoR:
Camera de Comerț și Industrie 
Româno-Germană
Str. Clucerului 35, et. 2
011363 București
Tel.: +40 21 2231531
Fax: +40 21 2231538
E-Mail: drahk@ahkrumaenien.ro
kleininger.carmen@ahkrumaenien.ro
Internet: www.ahkrumaenien.ro

Închiderea ediției: 26.01.2016

ÎN atENţia MEMBRiloR CaMEREi DE  CoMERţ şi iNDuStRiE 
RoMâNo-GERMaNE
Doriţi să ne comunicaţi ceva? 
S-a schimbat conducerea firmei dumneavoastră? Inauguraţi un nou sediu?  
Aţi semnat un contract important? etc.
Trimiteţi un scurt comunicat de presă  doamnei Carmen Kleininger
E-Mail: kleininger.carmen@ahkrumaenien.ro
Tel.: +40 21 2079150, 2231531
Fax: +40 21 2231538

Informațiile au fost preluate și prelucrate din presa germană și românească. Nu garantăm corectitudinea 
informațiilor.

info
Camera de Comerţ și Industrie Româno-Germană reprezintă so-
cietăţile de târguri Messe Berlin, Deutsche Messe AG (Hanovra), 
Spielwarenmesse eG Nürnberg și târgul imobiliar Expo Real din 
München. Mai multe informații despre târgurile din Germania găsiți 
aici.  

 anunțuri 

ofer servicii de consultanță în tehnica sudării 
pentru românia
Conduc un birou de inginerie în Germania, P-TEC Schweißtech-
nik, și sunt expert în tehnica sudării în domeniile construcții de 
mașini și utilaje și construcţii din oțel, certificat de Camera de 
Comerț și Industrie (IHK) München. După debutul în activitate ca 
asistent și inginer-cercetător la Institutul pentru tehnica sudării 
RWTH Aachen, activez în acest domeniu de 38 de ani la nivel 
internațional. În calitate de inginer de specialitate am fost activ în 
realizarea mai multor proiecte. 
Pe baza experienței mele internaționale ofer următoarele servicii :
 - Engineering / Servicii de inginerie pentru tehnica sudării
 - Expertize în tehnica sudării
Pe lângă cele menționate mai sus, am desfășurat activități de 
consultanță în tehnica sudării pentru companii cunoscute pre-
cum Siemens, Linde, Daimler ș.a. în Germania, dar și la nivel 
internațional. 
pentru mai multe detalii și informații: 
Dr. Roland Poje
P-TEC Schweißtechnik
Poststraße 1, D-83355 Grabenstätt, Germania
Tel.: +49 (0) 8661-983500, Fax: +49 (0) 8661-983501
Mobil: +49 (0) 171-7312057
E-mail: info@p-tec-poje.de

Web: www.p-tec-poje.de

sapțiu logistic / depozitare de închiriat in zona 
Brașov
Proprietar, închiriez spațiu logistic sau de depozitare în zona 
Brașov. Suprafața: 10.550 mp, cu o înălțime de 8 m. Clădirea 
este împărțită în compartimente de 2000 și 3000 mp cu birouri 
între 100 și 200 mp. Șarpanta a fost refăcută acum 2 ani, iar 
podeaua în 2010. Spațiul este izolat cu polistiren de exterior de 
10 cm pe laterale și acoperiș. Accesul se face prin mai multe uși 
iar încărcarea/descărcarea se face pe rampe special amenajate. 
Toate utilitățile disponibile: apă curentă, gaze și electricitate, pază 
permanentă. Locația dispune de parcare pentru 15-20 de tiruri 
și are acces la calea ferată (4 metri distanță) și la DN 11 Brașov-
Bacău.
Spațiul a fost închiriat de societatea Arctic, care depozita produse 
electrocasnice. Reprezintă o oportunitate pentru companiile care 
vor să restructureze operațiunile logistice. Amplasarea în centrul 
țării îl face pretabil în special pentru companiile de distribuție. Un 
alt avantaj este cel al cheltuielilor salariale - costul unui manipulant 
este de 800 RON.
Prețul chiriei: 2,8 euro/mp. Se poate închiria și parțial, dar nu mai 
mult de 2-3 chiriași.
pentru mai multe detalii și informații: 
Tel.: 0752 307629 / 0752 147234 
E-mail: attila.biszak@eximon.ro sau catalin.malcea@ai-assis-

tance.com

www.ahkrumaenien.ro
http://rumaenien.ahk.de/ro/targuri/
info%40p-tec-poje.de
http://www.p-tec-poje.de/english/start.html
mailto:attila.biszak%40eximon.ro?subject=
mailto:catalin.malcea%40ai-assistance.com?subject=
mailto:catalin.malcea%40ai-assistance.com?subject=

