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

www.ahkrumaenien.ro

Februarie 2017

 eDitorial  

 cuprins 
Evenimente pag. 2

Agenda pag. 2

AHK informează pag. 2

Conjunctură pag. 3

Branșe  pag. 3

Comerț pag. 3

Consum                                        pag. 3

Seminarii pag. 4

econet romania pag. 4

Membrii informează pag. 5

Noi membri  pag. 5

Târguri și expoziții pag. 6

Ambasada informează pag. 6

Anunț  pag. 7

agenDa Branşe

conferința cities of tomorrow 

Cea de-a cincea ediție a conferinței 
”Cities of Tomorrow” reunește me-
diul de afaceri cu administrația lo-
cală și centrală, arhitecți, urbaniști 
și societatea civilă din România. 
Evenimentul oferă o varietate bo-
gată de prezentări, mese rotunde 
interactive, un market-place de 
proiecte și soluții de dezvoltare ur-
bană și o bună ocazie pentru ne-
tworking. 

 tot mai multe biciclete în 
oreşele germane

Traficul viitorului ar trebui să fie 
electric, silenţios și prietenos cu 
mediul înconjurător. În orașele ger-
mane își fac loc tot mai multe bici-
clete. Industria de biciclete a înre-
gistrat în 2015 o cifră de afaceri de 
5 mld. EUR. Au fost vândute pes-
te 4,3 mil. de biciclete și biciclete 
electrice pe teritoriul Germaniei.

companiile din germania mulţumite de situaţia lor actuală  

Situația actuală a companiilor din Ger-
mania este mai bună decât arătau 
estimările. Așteptările pentru lunile ur-
mătoare sunt de asemenea bune. 
Exporturile și investițiile sunt în 
creștere, iar industria este cea care 
profită de pe urma acestui fapt, 
iar creșterea economiei germane 

primește astfel noi impulsuri. Consu-
mul privat și construcțiile evoluează 
de asemenea pozitiv. Datorită acestor 
indicatori Uniunea Camerelor de Co-
merţ și Industrie Româno-Germană 
(DIHK) a corectat prognoza de creș-
tere economică pentru anul în curs la 
1,6%.  

conjunctură

Stimați membri, 

pag. 2 pag. 4

pag. 3

Știți desigur că 
de ceva vreme 
ne preocupă 
intens tema 
GreenTech și 
sustenabilita-
te. Activitățile 
noastre în 
aceste dome-

nii sunt concentrate în cadrul 
inițiativei econet romania, echipa 
econet realizând în fiecare an nu-
meroase activități. 
Dorim să vă amintim de 
conferința de specialitate „Cities 
of Tomorrow”, care se apropie 
și care are ca temă dezvoltarea 
sustenabilă a orașelor și regiuni-
lor din România. Conferința din 
acest an (28 martie) dorește să 
pună noi accente, integrând în 
program tema „România com-
petitivă”. 
În afară de asta, la un mediu 
înconjurător curat poate contri-
bui fiecare dintre noi. Participați 
așadar la cel mai nou proiect al 
nostru: Provocare la reciclare! 
Colectați deșeurile reciclabi-
le (plastic, hârtie, sticlă, metal, 
electronice și baterii), iar la final 
veți câștiga nu doar renumele de 
companie responsabilă față de 
mediu, ci și angajați ecologiști 
și creativi! De asemenea puteți 
câștiga premii atractive. Citiți mai 
multe la pag. 4.
    Salutări cordiale, 

Sebastian Metz

Sebastian METZ  
Director general 
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 evenimente 

recepția de anul nou 2017
Mulțumim încă o dată companiilor care prin sponsorizările lor au 
contribuit la o seară reușită:

sponsori gold
AUGSBURG INTERNATIONAL

AUTONET IMPORT 
Continental

E.ON România
Harman International Romania

Medialine

sponsori silver
BearingPoint România

Bosch
GMP Public Relations
Heberger Construcţii

Intermedicas
Kaufland România
NTT Data Romania 

Penny Market 
STILL Motostivuitoare

TMG Consultants GmbH 

 agenDa 

conferința cities of tomorrow #5: regiuni, oraşe & comunități 
competitive - 28 martie 2017

Cea de-a cincea ediție a conferinței ”Cities of Tomorrow” reunește 
mediul de afaceri cu administrația locală și centrală, arhitecți, 
urbaniști și societatea civilă din România. Evenimentul oferă o va-
rietate bogată de prezentări, mese rotunde interactive, un market 
place de proiecte și soluții de dezvoltare urbană și nu în ultimul 
rând o bună ocazie pentru networking. Invitați de marcă la nivel 
internațional vor dezbate tematica României competitive. 
Pentru a veni in sprijinul autorităților publice locale și a contribui 
pe cât posibil la promovarea acestora, în cadrul evenimentului va 
fi organizat un market place de proiecte. Astfel, consiliile județene, 
agențiile de dezvoltare regională și primăriile pot participa la un 
concurs de proiecte. Mai multe informații găsiți aici.  

sumar al evenimentelor 

 Data locul tema

7 martie Bucureşti Întâlnirea lunară a membrilor AHK

14 martie Cluj-Napoca Eveniment regional

22 martie Bucureşti HR get together

28 martie Bucureşti Conferința internațională „Cities of Tomorrow”

20 aprilie Bucureşti econet #2 Producţia și distribuţia de energie

   

ahk românia informează 

oferte members2members

Profitați de ofertele programului Members2Members! 

Informații complete despre program găsiți aici. 

Februarie 2017

Automotive: Webasto Thermo & Comfort Romania, Autonet Im-

port, Augsburg International

Călătorii: TUI Travel Center, SnowTrex, Lufthansa

Comerț: ALCOR INVEST 2000, Testo Romania, SILDAN Import Ex-

port, 5 Sterne Deutschland, Toledo SRL
Comunicare: Lingua TranScript

Consultanță: Werner Seeger Qualitätsmanagement

Curierat și transport: Holleman Special Transport & Project Cargo

Energie & Mediu: RWE Energie, WESSLING România, Asociația 

Environ

Hoteluri/Restaurante: Crowne Plaza Bucharest, JW Marriott Bu-

charest Grand Hotel, K+K Hotel Elisabeta, angelo by Vienna House 

Bucharest, Marshal Turism & Hotel Marshal Garden

Imobiliare: Regus International

Producție/prelucrare metale: Astra Rail Industries

Servicii bancare și asigurări: ProCredit Bank, Gothaer Asigurări, 

Allianz Țiriac Asigurări

Servicii IT&C: Beia Consult International, re7consulting

Resurse umane, Traininguri: Euramis Consulting, TLB The Lear-

ning Business, Organisation Consulting Prod SRL

Textile industriale: Salesianer Miettex
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 conjunctură 

companiile din germania mulţumite de situaţia 
lor actuală
Situația actuală a companiilor din Germania este mai bună decât 
arătau estimările. Așteptările pentru lunile următoare sunt de ase-
menea bune. Exporturile și investițiile sunt în creștere, iar industria 
este cea care profită de pe urma acestui fapt, iar creșterea eco-
nomiei germane primește astfel noi impulsuri. Consumul privat și 
construcțiile evoluează de asemenea pozitiv. Datorită acestor in-
dicatori Uniunea Camerelor de Comerţ și Industrie Româno-Ger-
mană (DIHK) a corectat prognoza de creștere economică pentru 
anul în curs la 1,6% (prognoza de toamnă: 1,2%). Totuși nume-
roase companii, mai ales cele cu activităţi la nivel internaţional 
sunt îngrijorate de posibila înrăutăţire a condiţiilor-cadru politico-
economice, cum ar fi cursul urmat de SUA, Brexit sau stabilitatea 
zonei euro. Cel mai mare risc pe care îl văd companiile este legat 
de lipsa personalului calificat. Acestea sunt principalele rezulta-
te ale chestionarul de conjunctură realizat de DIHK la începutul 
anului pe baza a 27.000 de răspunsuri primite de la companii din 
Germania. Documentul integral în limba engleză îl găsiţi aici. 

 Branşe 

creştere moderată a industriei de mobilă
Industria germană de mobilă estimează o creștere moderată pen-
tru anul în curs. Producătorii sunt încrezători, pentru că situaţia 
economică este bună, mai ales pe fondul investiţiilor în construcţii 
care sunt în creștere. Industria germană a mobilei a înregistrat 
anul trecut o cifră de afaceri record de 17,96 mld. EUR, o creștere 
de 3,2% faţă de anul anterior. Pe ansamblu industria lemnului a 
profitat anul trecut de boom-ul din construcţii, iar cifra de afaceri 
a întregii branșe a crescut cu 2,4% la 35 mld. EUR. Cel mai mult 
a crescut industria mobilei și a parchetului. Pe plan federal sunt 
active 939 de companii în acest domeniu care au cirac 150.000 
de angajaţi. 

tot mai multe biciclete în oreşele germane
Traficul viitorului ar trebui să fie electric, silenţios și prietenos cu 
mediul înconjurător. În orașele germane își fac loc tot mai multe 
biciclete. Industria de biciclete a înregistrat în 2015 o cifră de afa-
ceri de 5 mld. EUR. Au fost vândute peste 4,3 mil. de biciclete 
și biciclete electrice pe teritoriul Germaniei care au contribuit cu 
2,4 mld. EUR la această cifră de afaceri. În prezent pe străzile din 
Germania circulă circa 72 mil. de biciclete. Întreaga industrie ger-
mană de profil, inclusiv turismul se traduce prin 278.000 de locuri 
de muncă și o cifră de afaceri de 16 mld. EUR. 
În prima jumătate a lui 2016 au fost vândute 2,7 mil. biciclete, cu 
5-8% mai puţin decât în 2015, dar cifra de afaceri a rămas stabilă 

datorită numărului mai mare de biciclete electrice vândute. Până 
în anul 2025 aportul acestora la cifra de afaceri va crește semni-
ficativ până la 30%. 

 comerţ 

china devine cel mai important partener comer-
cial al gemaniei
China a devansat în 2016 pentru prima dată Statele Unite, de-
venind astfel cel mai important partener comercial al Germaniei. 
Poziţia de cel mai important client la exporturi este în continuare 
ocupată de Statele Unite, chiar dacă exporturile de mărfuri „made 
in Germany” au scăzut ușor anul trecut. Importurile și exporturile 
între Germania și China au însumat anul trecut 169,9 mld. EUR. 
Anul trecut acestea au fost de 163,2 mld. EUR. Volumul schim-
burilor comerciale cu SUA au însumat 164,7 (2015: 174,0) mld. 
EUR. Franța își păstrează poziția a doua cu 167.2 mld. EUR. Și 
comerțul cu România a înregistrat în 2016 o creștere semnificati-
vă, de peste 13%. Cele mai puternice relații comerciale ale Ger-
maniei rămân în continuare cele cu Uniunea Europeană, unde 
exportă peste jumătate din produse. 2016 a însemnat pentru 
Germania al treilea an de record la export, cu 1.200 mld. EUR, în 
creștere cu 1,2% comparativ cu 2015. Importurile au crescut cu 
doar 0,6%, până la 954,6 mld. EUR. Astfel, excedentul balanței 
comerciale a atins un nou record de 252,9 mld. EUR, devansând 
precedentul record de 244,3 mld. EUR stabilit în 2015. 

amazon creează 2.000 de noi locuri de muncă 
în germania
Cel mai mare comerciant online la nivel mondial, Amazon, se ex-
tinde. Peste 15.000 de noi locuri de muncă vor fi create în Europa, 
din acestea peste 2.000 în Germania. Se caută diferite calificări, 
de la dezvoltatori de software până la debutanți pe piața muncii 
și ucenici. La începutul lui ianuarie compania anunța 100.000 de 
locuri de muncă în Statele Unite. Datorită dezvoltării de noi pro-
duse și a serviciilor de cloud, compania este în căutare de forță 
de muncă. 

 consum 

optimism al consumatorilor germani
Încrederea consumatorilor germani a atins la sfârșitul anului 2016 
un nivel record, conform unui studiu Nielsen. De la prima cerceta-
re realizată în 2015 niciodată consumatorii germani nu au fost atât 
de optimiști. Germanii privesc cu mai multă încredere către viitor 
decât majoritatea europenilor. Mai ales șansele de angajare sunt 
apreciate de majoritatea celor chestionaţi (58%) ca fiind bune sau 
foarte bune. Media europeană în ce privește angajările este de 
numai 31%. Peste 57% dintre germani apreciază propria situaţie 

www.ahkrumaenien.ro
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financiară ca fiind bună sau foarte bună. Optimismul germanilor 
este de remarcat mai ales pe fondul schimbărilor politice și eco-
nomice internaţionale și a nesiguranţei ce decurge de aici. Un fac-
tor important este situaţia bună de pe piaţa muncii. Chestionarul 
se derulează în fiecare an în rândul consumatorilor din 63 de state. 

 seminarii 

Toate informațiile referitoare la seminariile organizate de AHK Ro-
mânia le găsiți pe site-ul nostru la rubrica Evenimente/Cursuri și 

Seminarii și în broșura care conţine toate seminariile planificate 
pentru prima jumătate a anului. 

 Data limBa tema lector

9 martie română/
engleză

Sesiune de informare: Apărarea 
drepturilor contribuabililor în cazul 

unui control fiscal

Daniela zar, 
alexandru sandu, 

tpa românia

14 martie română
Mobilitatea forței de muncă într-o 

lume globalizată

claudia sofianu, 
inga tigai, nicoleta 

gheorghe, eY 
romania

16 martie română Stress Management
mihai n. rădulescu 

(miraD gloBal

29 - 30 
martie

română/
engleză

Fundamentele SCRUM
adrian sita , Brain 

concert

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

 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

provocarea la reciclare lansată de ahk româ-
nia
Sunteți membru al AHK România cu sediul în România? Acum 
puteți contribui în mod activ la protecția mediului înconjurător prin 
implicarea companiei dvs. în proiectul „Provocare la Reciclare”, 
desfășurat în colaborare cu partenerii noștri: Asociația Environ, 

Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB) și 
Remat Holding Co SRL. Noi vă colectăm deșeurile reciclabile și 
dumneavoastră câștigaţi premii! 
În perioada 23 februarie - 31 decembrie 2017, înscrieți-vă în cam-
panie, colectați toate deșeurile reciclabile (plastic, hârtie, sticlă, 
metal, electronice și baterii), iar la final veți câștiga nu doar renu-
mele de companie responsabilă față de mediul înconjurător, ci și 
angajați ecologiști și creativi!
 Locul 1  Un spațiu de relaxare creativ
 Locul 2  10 biciclete în sistem bike-sharing
 Locul 3  Teambuilding într-un parc de aventură

Vă rugăm să consultați termenii și condițiile campaniei aici. 
Pentru înscriere în campanie folosiți formularul disponibil aici. 
După confirmare puteți folosi direct formularul disponibil aici pen-
tru programarea preluărilor.
Și nu uitați: Follow econet romania on Facebook!
persoană de contact: roxana clodniţchi
e-mail: clodnitchi.roxana@ahkrumaenien.ro 
tel.: +40 21 2079144; fax: +40 21 2231050

un nou partener econet romania
Ne face plăcere să vă anunţăm că BASF s-a alăturat proiectului 
nostru econet romania în calitate de partener. Iniţiativa BASF este 
în concordanţă cu misiunea companiei de a crea chimie pen-
tru un viitor durabil. Obiectivul BASF este de a îmbina succesul 
economic cu protecţia mediului și responsabilitatea socială. Prin 
intermediul știinţei și inovaţiei, compania oferă clienţilor din aproa-
pe toate industriile posibilitatea de a veni în întâmpinarea nevoilor 
actuale și viitoare ale societăţii.

a şaptea ediție green Business index
Green Business Index ajută companiile să își evalueze 
performanțele în managementul mediului, să identifice oportunități 
de îmbunătățire a acestora, să își îmbunătățească gradul de con-
formare legală și să fie mai transparente în materie de performanțe 
de mediu. În același timp, Green Revolution premiază anual cele 
mai responsabile companii față de mediu, în cadrul Galei Anuale 
a Green Business Index, care va fi organizată în luna iunie. Ca și 
până acum, companiile se vor putea înscrie gratuit, accesând 
www.gbindex.ro.
AHK România și platforma econet romania sunt parteneri 
tradiționali ai acestui eveniment.

www.ahkrumaenien.ro
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/evenimente-actuale/seminare10/
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/evenimente-actuale/seminare10/
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/evenimente-actuale/seminare10/
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/evenimente-actuale/seminare10/
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/evenimente-actuale/seminare10/
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/event/events/sesiune-de-informare-apararea-drepturilor-contribuabililor-in-cazul-unui-control-fiscal/%3FcHash%3D3e600c56aa569e9754a2a637a6aa4000
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/event/events/sesiune-de-informare-apararea-drepturilor-contribuabililor-in-cazul-unui-control-fiscal/%3FcHash%3D3e600c56aa569e9754a2a637a6aa4000
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/event/events/sesiune-de-informare-apararea-drepturilor-contribuabililor-in-cazul-unui-control-fiscal/%3FcHash%3D3e600c56aa569e9754a2a637a6aa4000
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/event/events/sesiune-de-informare-mobilitatea-fortei-de-munca-intr-o-lume-globalizata/?cHash=fbb796e79f23f3306234aa0d74ca8610
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/event/events/sesiune-de-informare-mobilitatea-fortei-de-munca-intr-o-lume-globalizata/?cHash=fbb796e79f23f3306234aa0d74ca8610
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/event/events/seminar-stress-management-4/%3FcHash%3Ddb7addf59092676055eff4a65dda8162
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/event/events/seminar-fundamentele-scrum/%3FcHash%3D445ce820f85df6c2ecb625f13040e9dc
mailto:mihoci.anca%40ahkrumaenien.ro%20%0D?subject=
http://rumaenien.ahk.de/ro/proiecte/econet/
http://rumaenien.ahk.de/ro/dienstleistungsangebot00/seminarii-si-pregatire-profesionala/
http://rumaenien.ahk.de/ro/proiecte/econet/
http://rumaenien.ahk.de/fileadmin/ahk_rumaenien/Dokumente/Marketing/Regulament_campanie_v05.pdf
http://
https://www.facebook.com/econet.romania.5%3Ffref%3Dts
mailto:clodnitchi.roxana%40ahkrumaenien.ro%20%0D?subject=
http://
http://rumaenien.ahk.de/ro/proiecte/provocarea-la-reciclare-lansata-de-ahk-romania/
https://www.facebook.com/ahkromaniaofficial/
https://www.linkedin.com/company/15158952%3Ftrk%3Dtyah%26trkInfo%3DclickedVertical%253Acompany%252CclickedEntityId%253A15158952%252Cidx%253A2-1-9%252CtarId%253A1477653045695%252Ctas%253Aahk%2520ro


5 www.ahkrumaenien.ro

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

Februarie 2017

 memBrii ahk informează 

leaseplan românia deschide un centru de 
vânzări auto rulate 
LeasePlan România, liderul pieței locale de leasing operațional, 
deschide LeasePlan Outlet Center prin care marchează intrarea 
în segmentul business-to-consumer prin comercializarea autove-
hiculelor rulate provenite din contractele de leasing operațional.

„Ne diferențiem în comerțul cu autovehicule rulate prin transparență, 
chiar dacă, uneori, acest fapt presupune sublinierea unor mici 

imperfecțiuni estetice ale autovehiculului. Prin istoricul tuturor 
intervențiilor în service și al kilometrajului real, clienții au o imagine 
corectă asupra a ceea ce cumpără,” a declarat Bogdan Apahi-
dean, director general al LeasePlan România. Într-o saptămână 
de la deschidere, prin LeasePlan Outlet Center s-au vândut 11 
autovehicule.

La finalul anului 
2016 a fost lansat 
și produsul Flexi-
Plan, pentru a răs-
punde nevoii 
clienților care au 
activități cu variații 
sezoniere, proiec-
te limitate în timp, 
angajați temporari 

sau inițiative noi, cu un viitor dificil de estimat. Prin FlexiPlan, 
clienții pot returna autovehiculul oricând după prima lună, fără 
taxe de returnare anticipată iar chiria lunară este situată, ca valoa-
re, între o rată de leasing operațional și oferta pentru aceeași cla-
să pe piața de rent-a-car.
Despre LeasePlan: LeasePlan România are în prezent 65 
de angajați și este activă pe piața românească din 2007, ofe-
rind corporațiilor și firmelor mici si mijlocii prezente în România 
soluții complete și adaptate nevoilor lor de mobilitate. Mai multe 
informații găsiți pe www.leaseplan.ro.

hochland românia are un nou director general
 Hochland România, liderul pieței de brânzeturi din
  România, are un nou director general. Începând cu 1
 ianuarie 2017, Erik Hageleit s-a alăturat Grupului 

Hochland în calitate de Director General al companiei Hochland 
România. „Sunt onorat să mă alătur Hochland România ca Di-
rector General și mă bucur să revin în această țară. Mi-a plăcut 
să lucrez și să locuiesc în România, e un loc în care am avut 
prilejul să întâlnesc profesioniști de primă clasă. Sunt impresio-
nat de reușitele Hochland în România și abia aștept să îmi aduc 
contribuția la dezvoltarea companiei”, a declarat Erik Hageleit, Di-
rector General Hochland România. Între 2007 și 2012, Erik Hage-
leit a ocupat poziția de Director General al Beiersdorf România și 
Moldova. Noul Director General al Hochland România a absolvit 
Facultatea de Administrarea Afacerilor, Universitatea Christian-Al-
brechts din Kiel, Germania, și vorbește limba germană, engleză, 
franceză, spaniolă, rusă și limba română.

info
Informații de la membrii AHK România publicăm în mod regulat în 
pagina noastră de internet la secțiunea Presă și Publicații / Mem-
brii Camerei informează și pe pagina de Facebook.

 noi memBri 
Le urăm bun-venit noilor membri AHK România:

Derom total srl
Strada Pielari, nr 9
Ploieşti
Tel.: +40 244 596670
Fax: +40 224 4597301
office@drt.ro
www.drt.ro
Antrepriză generală în construcții 
industriale, civile și comerciale; 
import și distribuție de materiale 
de construcții

eversheds lina şi guia sca
Calea Victoriei, nr. 145, et. 9
010072 Bucureşti
Tel.: +40 21 3112561
Fax: +40 21 3112562
www.eversheds.com/global/en
Societate civilă de avocați

ipip sa
Diligentei, nr 18
100575 Ploieşti
Tel.: +40 244 545151
Fax: +40 244 515361
ipip@ipip.ro
www.ipip.ro
Activități de inginerie; servicii 
de proiectare rafinării și facilități 
asociate

romtrailer service srl
Bd. Timişoara, nr. 92
061334 Bucureşti
Tel.: +40 21 4443572
Fax: +40 21 4440941
info@romtrailer.ro
www.romtrailer.ro
Întreţinerea și repararea autovehi-
culelor

schako klima luft srl
Str. Elena Caragiani, nr. 21
014212 Bucureşti
Tel.: +40 21 2321375
Fax: +40 21 2321375
info@schakoromania.ro
www.schako.ro/ro_ro
Producător componente și 
sisteme de ventilație și climatizare

sistec next Docs srl
Bd. Bucurestii Noi, nr. 25, bloc 
imobil P+3
012352 Bucureşti
Tel.: +40 21 4083003 
marketing@sistec.ro
www.sistec.ro
Soluţii și servicii complete pentru 
automatizare și management al 
fluxului de date și documente ma-
nipulate într-o companie

therme nord Bucureşti srl
Calea Bucureşti, nr. 1k
077015 Bucureşti
Tel.: +40 311 090199
office@thermebucuresti.com
www.therme.ro
Centru wellness termal

vertical network jobs srl
Str. Dr. Iosif Nemoianu, nr. 9, et. 1
300011 Timişoara
Tel.: +40 756 090922 
Fax: +40 374 090375
office@vertical-jobs.com
www.vertical-jobs.com
HR: plasare de forţă de muncă în 
străinătate

www.ahkrumaenien.ro
https://www.leaseplan.ro/
http://rumaenien.ahk.de/ro/media/
http://rumaenien.ahk.de/ro/media/membrii-camerei-informeaza/
http://rumaenien.ahk.de/ro/media/membrii-camerei-informeaza/
https://www.facebook.com/ahkromaniaofficial/
https://www.facebook.com/ahkromaniaofficial/
https://www.linkedin.com/company/15158952%3Ftrk%3Dtyah%26trkInfo%3DclickedVertical%253Acompany%252CclickedEntityId%253A15158952%252Cidx%253A2-1-9%252CtarId%253A1477653045695%252Ctas%253Aahk%2520ro
https://www.hochland.ro/
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 amBasaDa germaniei informează 

obligativitate de notificare specifică legii pri-
vind salariul minim: lansarea unui portal elec-
tronic
Începând cu data de 1 ianuarie 2017, angajatorii cu sediul în stră-
inătate trebuie să înregistreze online angajații detașați în Germa-
nia, utilizând portalul de înregistrare a lucrătorilor cu salariu minim. 
Aceeași obligație le revine întreprinderilor care folosesc lucrători 
temporari puși la dispoziție de agenții de muncă temporară cu 
sediul în străinătate. Începând cu data de 1 ianuarie 2017, decla-
raţiile vor fi transmise online prin intermediul „Portalului de înre-
gistrare a lucrătorilor cu salariu minim“. Transmiterea declaraţiilor 
prin fax la numerele de fax cunoscute este posibilă numai până 
în data de 30 iunie 2017. „Portalul de înregistrare a lucrătorilor cu 
salariu minim“ poate fi accesat începând cu data de 1 ianuarie 
2017 direct la adresa web www.meldeportal-mindestlohn.de 
sau pe pagina web www.zoll.de la rubrica „Services and Data-
bases“ („Servicii și baze de date“). Mai multe informații găsiți aici. 
Broșura informativă se găsește aici.

 târguri şi expoziții 

CeBit Hanovra 2017 și Hannover Messe
Cei care doresc sa participe la CeBIT Hanovra 2017 (20 - 24 
martie) în calitate de vizitatori își pot procura bilete de intrare gra-
tuite scanând codul QR:

Cei care doresc sa participe la Hannover Messe 2017 (24 - 28 
aprilie) în calitate de vizitatori își pot procura bilete de intrare gra-
tuite scanând codul QR

alte târguri în germania

ITB Berlin
8 - 12 martie 2017
Bursa internațională a turismului
www.itb-berlin.com

WIN EURASIA Automation, Istanbul 
16 - 19 martie 2017
Automatizări, electroteh, hidraulică și pneumatică
www.win-fair.com

CeBIT Bilisim Eurasia, Istanbul 
16 - 19 martie 2017
Tehnologia informației, software, telecomunicații
http: / /www.cebitbilisim.com

CeBIT, Hanovra
20 - 24 martie 2017
Tehnologia informației, software, telecomunicații
www.cebit.de

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

ExpoReal München:
Ruxandra Dumitrescu, Tel. 021 2079148, Fax: 021 2231538
E-mail: dumitrescu.ruxandra@ahkrumaenien.ro

Ilinca Pandele, Tel. 021 2079117, Fax: 021 2231538
E-mail: pandele.ilinca@ahkrumaenien.ro

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

tendinţele expozanţilor germani 2017
Companiile din Germania care intenţionează să devină expozanţi 
în anii 2017 și 2018 vor cheltui cumulat circa 285.000 EUR, ceea 
ce înseamnă cu 1,5% mai mult decât în anii 2015 și 2016. Com-
paniile din domeniul servicii vor mări bugetul pentru participarea 
la târguri cu peste 4,5%, cele din comerţ cu 2,6%, în timp ce 
companiile producătoare vor crește investiţiile pentru târguri cu 
doar 0,7%. Companiile producătoare au avut în schimb în medie 
cel mai mare buget de investiții din ultimii doi ani. 
Acestea sunt rezultatele unui chestionar AUMA, Asociaţia Ger-
mană a Organizatorilor de Târguri, în rândul a 500 de companii 
reprezentative. 

www.ahkrumaenien.ro
https://www.meldeportal-mindestlohn.de/Meldeportal/aentg/documents/Informationen_in_rumaenisch.pdf
http://www.zoll.de/EN/Home/home_node.html
http://rumaenien.ahk.de/ro/media/stiri/news-detailansicht/artikel/obligativitate-de-notificare-specifica-legii-privind-salariul-minim-lansarea-unui-portal-electronic/%3FcHash%3Da4cb15fc8e3e8a870ff7dc39f843dde6
http://rumaenien.ahk.de/fileadmin/ahk_rumaenien/Publicatii/Presse/2017/Brosura_Portal.pdf
mailto:dumitrescu.ruxandra%40ahkrumaenien.ro?subject=
mailto:pandele.ilinca%40ahkrumaenien.ro?subject=
https://www.facebook.com/ahkromaniaofficial/
https://www.linkedin.com/company/15158952%3Ftrk%3Dtyah%26trkInfo%3DclickedVertical%253Acompany%252CclickedEntityId%253A15158952%252Cidx%253A2-1-9%252CtarId%253A1477653045695%252Ctas%253Aahk%2520ro
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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.

 anunț 

Buildings for rent in Brasov
For rent, in Brasov, a set of 4 buildings: 2400 sqm, 3600 sqm, 6900 sqm, 1470 sqm, which can be lease together or separately. The 
buildings have all utilities: gas, electricity (800 Kva) and water. The premises are located on the national road DN 73 at 5 km from the 
city. These will be available 2nd quarter 2017 and will be completely refitted.
persoană de contact: philippe Boclet
tel.: +40 722 311 358
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