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evenimente Branşe

conferința cities of tomorrow 

AHK România a organizat cea de-a 
cincea ediție a conferinței „Cities of 
Tomorrow”, dedicată importanței 
dezvoltării urbane și regionale, 
care, anul acesta, a adus în prim 
plan tema competitivității. Peste 
300 de persoane, atât din mediul 
public, cât și cel privat au fost pre-
zente la eveniment. 

 Branşele care vor avea de 
suferit de pe urma Brexitului

Brexitul va avea consecinţe și asu-
pra economiei germane. Marea 
Britanie este pe locul al treilea ca 
piaţă de desfacere pentru produ-
sele germane. Conform unui stu-
diu efectuat de Deloitte în special 
industria de automobile, compani-
ile din logistică , domeniul bancar 
și al asigurărilor vor avea de suferit.

economia germană creşte puternic la începutul primăverii   

Companiile produc mai mult și înregis-
trează un plus al comenzilor compa-
rabil cu cel din 2011. Cele mai multe 
comenzi au venit din SUA, China, Ma-
rea Britanie, Asia și Orientul Apropiat. 
Astfel s-au creat și mai multe locuri 
de muncă, iar preţurile au crescut. Şi 
în zona euro s-a consemnat creștere 

economică. Creșterile în ce privește 
economia, comenzile, angajările arată 
că dinamica se va menţine ţi în trimes-
trul al doilea. Cel mai mare impuls l-au 
dat cele două economii mari, Germa-
nia și Franţa.  

conjunctură

Stimați membri, 

pag. 2 pag. 3
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Cel mai recent 
comunicat de 
presă al AHK 
România are 
ca principală 
temă evoluția 
pozitivă a celor 
mai actuale ci-
fre referitoare la 

comerțul dintre România și Ger-
mania. Dar abordăm și teme mai 
critice, precum lipsa personalului 
calificat și învățământul profesio-
nal, statul de drept și combaterea 
corupției. 
Comerțul bilateral a înregistrat și 
în 2016 o creștere semnificativă. 
Pentru a asigura însă o creștere 
economică pe termen lung, sunt 
necesare investiții importante în 
educație. Disponibilitatea de per-
sonal calificat este și rămâne unul 
din criteriile importante, atunci 
când vine vorba de luarea unei 
decizii investiționale. 
Pe lângă aceasta, continua-
rea luptei împotriva corupției și 
respectarea principiilor statu-
lui de drept se numără printre 
cele mai importante teme, de 
o importanță deosebită, pen-
tru a putea menține încrederea 
în România ca amplasament 
investițional. Citiți mai multe des-
pre acest subiect la pag. 3. 
   
 Salutări cordiale, 

Sebastian Metz

Sebastian METZ  
Director general 
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 evenimente 
conferința cities of tomorrow #5: regiuni, oraşe & comunități 
competitive - 28 martie 2017
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană a organizat 
cea de-a cincea ediție a conferinței „Cities of Tomorrow”, dedi-
cată importanței dezvoltării urbane și regionale, care, anul acesta, 
a adus în prim plan tema competitivității. Peste 300 de persoane, 
atât din mediul public, cât și cel privat au fost prezente. Eveni-
mentul a fost deschis de Ambasadorul Germaniei în România, 
ES Cord Meier-Klodt și de președintele AHK România, Dragoș 
Anastasiu. Au mai participat cu discursuri Dorothee Dubrau, vice-
primarul orașului Leipzig și  Peter Zlonicky, directorul Biroului de 
Studii Urbane din München. Doamna Dubrau a adus în atenția 
participanților modul în care Leipzigul s-a transformat dintr-un 
oraș tipic fostului bloc estic într-un oraș tânăr și prosper, modern, 
cu o industrie puternică și un important hub logistic. Domnul 
Zlonicky a vorbit despre modalități de dezvoltare urbană integra-
tă, punctând potențialul uriaș de care dispun orașele Români-
ei, caracterizate de identitatea lor multietnică dar și de relațiile 
multinaționale existente.
A doua parte a evenimentului a fost dedicată găsirii unor soluții 
concrete, viabile referitoare la teme de importanță majoră în dez-
voltarea regională: eficiență energetică și management energetic, 
finanțare și fonduri UE, guvernanța orașelor, mobilitatea, mana-
gementul deșeurilor, turismul, reconversia și revitalizarea siturilor 
industriale abandonate și dreptul construcțiilor.
Primarul municipiului Sibiu, doamna Astrid Fodor, a susținut 
o prezentare cu privire la efectele Programului Sibiu Capitală 
Culturală Europeană 2007 asupra dezvoltării orașului. „Am ple-
cat de la Conferința Cities of Tomorrow cu convingerea că atât 
administrația publică cât și mediul de afaceri doresc dezvoltarea 
comunităților și doar au nevoie de proiecte care să îi aducă laolal-
tă. M-a bucurat interesul firmelor și asociațiilor mediului privat de a 
se implica activ în proiectele noastre. În egală măsură, Conferința 
a fost un schimb de experiență foarte util între administrațiile pu-
blice în ceea ce privește provocările cu care ne confruntăm cu 
toții,” a declarat după conferință Astrid Fodor. 
La conferință au mai participat reprezentanți ai altor administrații 
locale și județene din țară, ai mediului de afaceri, firme care oferă 
servicii de utilitate pentru administrația publică, dar și reprezentanți 
ai autorităților centrale.
Le mulțumim sponsorilor și partenerilor pentru susținere și buna 
colaborare:
Sponsori Gold: BASF, , BCR, Bosch, BMW, CBRE, E.ON

Sponsor Silver: Telekom

Sponsori Bronz: Environ, Elmas, Expo Real, Jetrun, RER, 
Stalfort, Zollner.
Urmăriți-ne pe Facebook pentru a vedea poze si mai multe 
informații despre eveniment.

 agenDa 
sumar al evenimentelor 

 Data locul tema

4 aprilie București Securitate cibernetică - cât de expuse sunt 
companiile atacurilor cibernetice?

20 aprilie București econet #2 Producţia și distribuţia de energie

8 - 12 mai Transilvania Delegaţie de afaceri „Construcţii sustenabile 
și Restaurare“

8 mai Sibiu Eveniment regional

23 mai Arad Eveniment regional

 

ahk românia informează 

oferte members2members

Profitați de ofertele programului Members2Members! 
Informații complete despre program găsiți aici. 

Martie 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, Luatel

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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comunicat de presă: germania, cel mai impor-
tant partener economic
Pentru a sublinia importanța relațiilor economice româno-germa-
ne care au crescut și în 2016, dar și prezența companiilor germa-
ne în economia românească, am emis un comunicat de presă 
care a avut un foarte bun ecou. Companiile germane sunt parte 
integrantă a economiei românești și realizează o contribuție deci-
sivă la valoarea adăugată brută, dar și la creșterea competitivității. 
Iar AHK România, în calitate de actor activ în cadrul comunității 
de business și de partener de încredere pentru ministerele și 
autoritățile române, își aduce contribuția la îmbunătățirea și dez-
voltarea condițiilor de afaceri și de investiții în România, dar și la 
consolidarea relațiilor comerciale bilaterale. Citiți aici comunicatul 
de presă integral. 

 conjunctură 

economia germană creşte puternic la începutul 
primăverii
Companiile produc mai mult și înregistrează un plus al comenzilor 
comparabil cu cel din 2011. Cele mai multe comenzi au venit din 
SUA, China, Marea Britanie, Asia și Orientul Apropiat. Astfel s-au 
creat și mai multe locuri de muncă, iar preţurile au crescut. Şi în 
zona euro s-a consemnat creștere economică. Creșterile în ce 
privește economia, comenzile, angajările arată că dinamica se va 
menţine și în trimestrul al doilea. Cel mai mare impuls l-au dat cele 
două economii mari, Germania și Franţa. În celelalte ţări europene 
creșterea economică și comenzile s-au redus ușor, dar au rămas 
cele mai mari din ultimii 10 ani. Produsul intern brut al Germaniei 
ar putea crește în primul trimestru cu 0.6%, după creșterea cu 
0,4% la sfârșitul anului trecut. 

economia germană investeşte tot mai mult în 
educaţia academică
Economia germană a mărit investiţiile în educaţia academică în 
decurs de doar câţiva ani cu 50% la circa 3,3 mld. EUR. Com-
paniile au crescut investiţiile în acest domeniu în perioada 2009-
2015 în medie cu 7,2% pe an, astfel că creșterea a fost peste 
cheltuielile destinate cercetării și dezvoltării (plus 5,5%). Din Ra-
portul Institutului pentru Economie germană din Köln (IW) reiese 
că cel mai mult s-a investit în studiul dual, adică studiu academic 
însoţit de perioade de practică în cadrul companiei. De aseme-
nea în perioade de practică pe perioada studiului au fost cheltu-
iţi mulţi bani. Companiile și-au intensificat așadar acele investiţii, 
prin care se realizează în cadrul studiului legătura între teorie și 
practică. Astfel companiile speră să poată recruta apoi tineri bine 
pregătiţi și să contribuie la rezolvarea problemei deficitului de per-
sonal. Între 2009 și 2015 companiile au crescut cheltuielile des-
tinate practicii pentru studenţi de la 535 la 975 mld. EUR pe an. 

 Branşe 

Branşele germane care vor avea de suferit de 
pe urma Brexitului
Brexitul va avea consecinţe și asupra economiei germane. Ma-
rea Britanie este pe locul al treilea ca piaţă de desfacere pentru 
produsele germane. Conform unui studiu efectuat de Deloitte în 
special industria de automobile, companiile din logistică, dome-
niul bancar și al asigurărilor, dar și sectorul energetic și comerţul 
vor avea de suferit. Acestea generează cifre de afaceri importante 
și au număr mare de angajaţi în Marea Britanie. Circa 400.000 
de persoane lucrează în Marea Britanie în companii germane. Iar 
cele mai importante companii germane din Marea Britanie ajung 
împreună la o cifră de afaceri de 150 mld. EUR, o zecime din cifra 
de afaceri a insulei. 28 din cele 30 de companii tranzacţionate la 
bursa Frankfurt au cel puţin o firmă-fiică în Marea Britanie. Astfel 
că Brexitul le va afecta în special pe acestea. Industria germană 
de automobile generează cu peste 40 mld. EUR peste un sfert 
din cifra de afaceri a firmelor germane din UK. Sectorul energetic 
cu o cifră de afaceri de 24,3 mld. EUR se află pe locul al doilea. Iar 
în ce privește numărul de angajaţi, domină sectorul de transport 
și logistică, cu 96.000 de angajaţi.

 comerț 

sua, cea mai importantă piaţa de desfacere 
pentru germania
Statele Unite ale Americii sunt cea mai importantă piaţă de des-
facere pentru companiile germane, acestea investesc miliarde și 
asigură sute de mii de locuri de muncă. Din 2015 SUA sunt cel 
mai important client pentru produsele Made in Germany. Anul 
trecut Germania a exportat produse în valoare de 107 mld. EUR 
în SUA. Cele mai mari exporturi se înregistrează la automobile, 
mașini și utilaje, produse din industria farmaceutică. Valoarea im-
porturilor germane din SUA a fost însă de numai 58 mld. EU, Ger-
mania situându-se în această privinţă pe locul al patrulea după 
China, Olanda și Franţa. Companiile germane au în SUA circa 
672.000 de angajaţi, Germania fiind după Marea Britanie și Japo-
nia al treilea mare angajator în State. 

germania exportă produse de 100 mld. eur
Exporturile germane s-au apropiat în luna ianuarie de valoarea de 
100 mld. EUR, înregistrând astfel o creștere de 2,7% faţă de luna 
precedentă. Comparativ cu ianuarie 2016 exporturile au crescut 
cu 11,8%. În total Germania a exportat în ianuarie 2017 produse 
în valoare de 98,9 mld. EUR. Pe lângă exporturile tradiţionale în 
ţările UE, se constată o creștere a exporturilor către China, India, 
Rusia și Brazilia. 
Economiștii estimaseră o creștere de 2%, mai ales după un de-
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cembrie mai reţinut. Şi importurile au crescut în ianuarie, faţă de 
luna precedentă cu 3%, faţă de decembrie 2016 cu 11,7%. În 
total importurile germane au însumat 84 mld. EUR. 

 piața muncii 

piața muncii din germania evoluează în conti-
nuare pozitiv
În luna martie a acestui an erau ocupate 43,46 mil. persoane. 
Conform datelor ajustate sezonier în această lună s-au înregistrat 
30.000 de noi relații de muncă. Numărul șomerilor a scăzut cu 
608.000 persoane, deci cu 1,4% față de martie 2016. 
Economia germană este robustă. După ce în ultimul trimestru 
al anului 2016 economia germană a crescut cu 0,4%, aceasta 
a avut un start pozitiv și în primul trimestru al lui 2017. Astfel 
economiștii au mai ridicat prognoza de creștere pentru 2017 la 
1,4%. Şi industria de automobile privește pozitiv spre anul în curs. 
În ciuda scandalului emisiilor de gaze și a încercărilor unor măsuri 
protecționiste venite din SUA, industria germană de automobile 
se așteaptă la cifre în creștere. Ceea ce se vede și în ofertele de 
muncă ale firmelor din domeniu care au crescut în primul trimes-
tru cu 29,2% față de aceeași perioadă a anului trecut. 

 social 

germanii - un popor mulţumit 
Datorită conjuncturii robuste germanii sunt mai mulţumiţi ca ori-
când de la Reunificare încoace, arată un studiu al Institutului de 
Cercetări Economice (DIW). Pe o scară de la 0 la 10, germanii au 
indicat o valoare medie de 7,5 în ce privește gradul lor de satis-
facţie cu nivelul de trai și viaţă în general. În anul 2004 această 
valoare se situa la 6,9. În Estul Germaniei gradul de mulţumire 
este însă mai scăzut, chiar și după mai mult de 25 de ani de la 
Reunificarea ţării. Astfel germanii din est au apreciat gardul de 
satisfacție cu 7,4 puncte, faţă de 7,6 puncte în vestul ţării. Motivul 
pentru gradul relativ mare de satisfacţie este faptul că Germania 
a trecut cu bine prin mai multe crize economice și financiare care 
nu au destabilizat însă economia. Nici criza imigranţilor nu a re-
dus gradul de satisfacţie al germanilor. 
În cadrul unui studiu amplu sunt chestionate anual, din 1984 în-
coace, circa 30.000 de persoane din 15.000 de gospodării. Între-
bările cuprind vaste domenii, printre care caracteristici personale, 
educaţie, sănătate, venituri. Pe tema satisfacţiei vieţii sunt chesti-
onate în mod regulat circa 10.000 de persoane. 

 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

6 aprilie română Marketing
mihai n. rădulescu 

miraD gloBal

11 aprilie română/
engleză

Crisis Management
ana-maria Diceanu, 

gmp  pr

25 aprilie română
Beneficiaza de Solutiile de 

Feedback

Daniel goiceanu, 
training point 

resources

26 - 27 
aprilie română

Doriți să organizați programe de 
formare de succes?

matilda soare, ahk 
românia

persoană de contact: maria şerban
e-mail: serban.maria@ahkrumaenien.ro 
tel.: +40 21 2231533; fax: +40 21 22231050

 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

update: provocare la reciclare
„Provocare la Reciclare” în cifre, la o lună de la lansare:
 • 15 companii înscrise
 • 88 de locații către care s-au livrat kit-uri de campanie 
 • 65.2 kg DBA și 187.4 kg DEEE colectate

Sunteți membru al AHK România cu locaţii în România? Acum 
puteți contribui în mod activ la protecția mediului înconjurător 
prin implicarea companiei dvs. în proiectul „Provocare la Recicla-
re”, derulat în colaborare cu partenerii noștri: Asociația Environ, 

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/seminar-marketing/%3FcHash%3D2945690383bc360effdd98ee563eed89
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/event/events/seminar-crisis-management-2/%3FcHash%3D427b3bd188f3b3c37feb0b51e1f0d03c
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/event/events/seminar-beneficiaza-de-solutiile-de-feedback/%3FcHash%3Dd78287d624570134e6f0ae826f5ef837
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/event/events/seminar-beneficiaza-de-solutiile-de-feedback/%3FcHash%3Dd78287d624570134e6f0ae826f5ef837
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/event/events/seminar-doriti-sa-organizati-programe-de-formare-de-succes/%3FcHash%3D1c339d2bd6f789b422d136a5a26f62fb
http://rumaenien.ahk.de/ro/evenimente/event/events/seminar-doriti-sa-organizati-programe-de-formare-de-succes/%3FcHash%3D1c339d2bd6f789b422d136a5a26f62fb
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/
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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Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB) și 
Remat Holding Co SRL .
Noi vă colectăm deșeurile reciclabile și dumneavoastră câștigaţi 
premii atractive! Vă rugăm să consultați termenii și condițiile cam-
paniei aici. Pentru înscriere în campanie folosiți formularul dispo-
nibil aici. V-aţi înscris în campanie și doriţi să programaţi o prelu-
are? Folosiţi formularul disponibil aici. 

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

agnetheln mobila tapitata
Str. Avram Iancu, nr. 130
555100 Agnita
Tel.: +40 369 730117
www.himolla.de
Producţie de mobilă tapițată

cer cleaning equipment srl
Str. Albeşti, nr. 12A
115300 Curtea de Argeş
Tel.: +40 348 430572
Producător aparate de curățat

contexpert consulting srl
Str. Buzesti, nr. 75, et. 4
011013 Bucureşti
Tel.: +40 21 3114320
www.contexpert.ro
Servicii de contabilitate, salariza-
re, administrare de personal, au-
dit financiar, consultanță contabilă 
și fiscală, inventariere

Derom total srl
Str. Pielari, nr. 9
100437 Ploieşti
Tel.: +40244596670
www.drt.ro
Antrepriză generală în construcții 
industriale, civile și comerciale; 
import și distribuție de materiale 
de construcții

eurostone industrial srl
Calea Victoriei, nr. 100
010352 Bucureşti
Tel.: +40 371 128811
www.eurostoneindustrial.biz
Construcţii civile și industriale

intermedicas Worldwide
Bd. Mareşal Averescu, nr. 15B-
15C, et. 5
011454 Bucureşti
Tel.: +40 21 2221370
www.intermedicas.com

Servicii specializate de second 
opinion (diagnosticare, soluții, 
tratamente)

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

ips industrial projects ser-
vices romania srl
Calea Dorobanților nr.51
010574 Bucureşti
Tel.: +40 31 4327735
www.group-ips.com
Servicii de consultanță tehnică

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

srt silvirom timber gmbh 
societate în comandită
Str. Albatrosului, nr. 2, ap. 14
500461 Braşov
Tel.: +40 736 611226
Exploatare forestieră

srn silvirom nawaro gmbh 
societate în comandită
Str. Albatrosului, nr. 2, ap. 14
500461 Braşov
Tel.: +40 736 611226
Exploatare forestieră

 memBrii ahk informează 

Încep înscrierile pentru cea de-a opta ediție a 
maratonului Dhl ştafeta carpaţilor
Au început înscrierile pentru cea de-a opta ediție a Maratonului 
DHL Ştafeta Carpaţilor, care va avea loc anul acesta sâmbătă, 17 
iunie! Înscrierile pentru oricare dintre cele trei categorii de probe 

– Ştafetă (7km x 6 persoane), Semimaraton (21km) și Maraton 
(42,195 km) – se fac pe http://maratondhl.ro, secțiunea Înscrieri.
Maratonul DHL Ştafeta Carpaților încurajează practicarea sportu-
lui în aer liber în rândul tinerilor, de aceea ei se pot înscrie gratuit 
în competiția de ștafetă (limita de vârstă 14 ani) sau semimaraton 
(limita de vârstă 16 ani). Crosul copiilor este, de asemenea, o 
competiție unde participarea este gratuită și se adresează celor 
mici, cu vârste între 5 și 13 ani, fiind o categorie de concurs se-
parată, cu distanțe mai mici de alergare.
Mesajul acestei ediții a Maratonului DHL este „Dacă vrei să miști 
lumea, începe cu tine! Participă!”, fiind un îndemn de participare 
pentru toți cei care iubesc alergarea, natura și care, în același 
timp, își doresc să aducă contribuția în societate prin gesturile 
lor și inițiativele pe care decid să le susțină. Şi ediția din acest 
an susține sportivii paralimpici români, toate fondurile strânse din 
taxa de înscriere la Maratonul DHL Ştafeta Carpaților fiind donate 
Comitetului Naţional Paralimpic. Puteţi găsi mai mult

Dentons îşi extinde prezența globală prin intra-
rea pe piața din olanda 
Dentons, cea mai mare firmă de avocatură din lume, a făcut pu-
blică astăzi intrarea sa pe piața olandeză prin asocierea cu presti-
gioasa firmă locală Boekel. Ca urmare a voturilor partenerilor celor 
două firme, lansarea oficială va avea loc în luna aprilie a acestui 
an. Prin alăturarea biroului din Amsterdam, Dentons ajunge la 26 
de birouri deschise în 18 țări în toată Europa. „Este o realizare de 
referință pentru expansiunea noastră în Europa”, a spus Tomasz 
Dabrowski, CEO al Dentons Europe. Boekel este o firmă cu se-
diul principal în Amsterdam care are 70 de avocați, inclusiv 16 
parteneri. Firma furnizează clienților asistență juridică completă, 
cu accent deosebit pe drept imobiliar, societar și litigii.
La nivel global firma operează sub denumirea "Dentons" în limba 
engleză și toate celelalte limbi, cu excepția chinezei. În limba chi-
neză firma este cunoscută ca "大成". 
Mai multe informații găsiți la www.dentons.com.

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.

www.ahkrumaenien.ro
http://www.econet-romania.com/new/wp-content/uploads/2017/02/Regulament-campanie_v04_1.pdf
http://www.econet-romania.com/ro/news/provocarea-la-reciclare-lansata-de-ahk-romania/
http://www.econet-romania.com/news/environment-ahk-romanias-recycling-challenge/
http://maratondhl.ro/
http://www.dentons.com/en.aspx
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
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 târguri şi expoziții 

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

HANNOVER MESSE, Hanovra
24 - 28 aprilie 2017
Repere în înalta tehnologie 
www.hannovermesse.de 

LABVOLUTION, Hanovra
16 - 18 mai 2017
Lumea laboratoarelor
www.labvolution.de

LIGNA, Hanovra
22 - 26 mai 2017
Târgul internațional pentru prelucrarea lemnului
www.ligna.de

Stage|Set|Scenery, Berlin 
20 - 22 iunie 2017
Lumea tehnologiei de entertainment (tehnică de scenă și expoziții, 
evenimente, studiouri) 
www.stage-set-scenery.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

 anunțuri 

crosul pădurii copiilor - regăsiți copilăria alături 
de întreaga familie
Pădurea Copiilor este o asociație cu un portofoliu larg de proiecte 
de la împăduriri, proiecte educaționale, eco-inovație și până la 
dezvoltare comunitară. Crosul pădurii este activitatea sportivă a 
asociației și se află la a IX-a ediție. Vino cu colegii la alergare… 
sau relaxare în București și Ploiești pe 3 și 4 iunie! Colega noastră, 
Matilda Soare, va participa din nou la acest cros.
Crosul Pădurii Copiilor este o invitație la o viață sănătoasă și la co-
nectare cu natura! Înscrieți angajații firmei dvs. la una din cursele 
de 5, 10, 15 km, probele de copii 500 și 1000 m, proba verde 
de stat în iarba sau crosul familiei 1 km și beneficiați, printre altele 
de: invitație pentru doi reprezentanți ai companiei la masa oficială 
post eveniment, logo-ul companiei pe tricoul fiecărui angajat în-
scris la eveniment, materiale pentru comunicarea interna pentru 
înscrierea la eveniment, promovarea companiei pe mijloacele de 
social media dedicate Crosului Pădurii. Mai multe informații des-
pre eveniment găsiți pe site-ul www.facebook.com/CrosulPa-

durii/. Persoană de contact: TeodoraPalarie, Tel.: 0735854169, 
E-mail: teodora.palarie@padureacopiilor.ro

hospice a introdus în românia conceptul de 
îngrijire paliativă
În urmă cu 25 ani, Graham Perolls a deschis în România calea 
îngrijirii paliative pentru cei diagnosticați cu o boală incurabilă. În 
cele mai multe state din Europa, îngrijirea de acest tip este in-
clusă în sistemul medical național, iar majoritatea pacienților au 
acces la ea. În România, până la înființarea Fundației HOSPICE 
Casa Speranței, conceptul de îngrijire paliativă nici măcar nu 
exista, iar sistemul medical de stat oferea extrem de puțin celor 
diagnosticați cu o boală incurabilă.
HOSPICE Casa Speranței oferă copiilor și adulților diagnosticați 
cu boli incurabile internare în unitățile cu paturi, vizite la domiciliu, 
asistență socială, consiliere psihologică, recuperare prin kineto-
terapie și activități cu personal specializat în centrele de zi. În cei 
25 de ani de existență, fundația a crescut și a ajuns la tot mai 
mulți pacienți, în tot mai multe locuri din țara. HOSPICE Casa 
Speranței are două centre cu servicii integrate, unul la Brașov și 
altul la București. În paralel, organizația lucrează pentru înființarea 
unui centru socio-medical, la Adunații Copăceni, dedicat copiilor 
cu diagnostice grave și familiilor acestora.
HOSPICE este un vis din care oricine poate deveni parte, 
redirecționând 2% prin formularul doilasuta.hospice.ro. Pentru 
mai multe informații: tel: 0728 130 076 (Brașov) sau 0725 828 
084 (București). 

www.ahkrumaenien.ro
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mailto:pandele.ilinca%40ahkrumaenien.ro?subject=
https://www.facebook.com/CrosulPadurii/
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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: 31.03.2017

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.

StaRo GmbH deals with steel pipes, sheets, coils and strips. In the branch 
of steel pipes we can offer a complete range of seamless pipes, welded 
pipes and hollow sections in commercial qualities, which can be provided 
in standed or fix lengths. Furthermore, the area of trading is an another sig-
nificant part of our activity. It is focused on the trade of declassified material 
or this coming from surplus stock. Our branches in Germany, Poland, Italy, 
Turkey and the UAE facilitate us to make a trade all over the world. Tel. +49 
(0) 40 3020206-0 / Fax: +49 (0) 302020621 hamburg@staro-gmbh.de 
VISIT OUR HOMEPAGE: www.staro-gmbh.de

www.ahkrumaenien.ro
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
mailto:hamburg%40staro-gmbh.de?subject=
http://www.staro-gmbh.de/de/

