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evenimente Branşe

Întâlnirea membrilor aHK 

Întâlnirea membrilor din luna mai a 
stat sub semnul Zilei Europei. Ast-
fel, am încercat, alături de invitații 
noștri Radu Crăciun și Dan Dun-
gaciu, să înțelegem rolul României 
în context European, din punct de 
vedere economic și politic. Radu 
Crăciun, Președinte BCR Pensii, 
a explicat că în momentul de față 
există puține motive de îngrijorare.  

alimentele germane foarte 
căutate în străinătate

Alimentele germane sunt căutate 
în străinătate mai mult ca oricând.  
Branșa a exportat anul trecut pro-
duse în valoare de 56,7 mrd. EUR, 
cele mai vândute fiind produsele 
din carne și dulciurile. Industria ali-
mentară germană realizează circa 
o treime din cifra de afaceri în stră-
inătate.

record al importurilor și exporturilor germane  

Atât importurile cât și exporturile ger-
mane au atins în luna martie a acestui 
an cote record. Exporturile au cres-
cut cu 0,4% față de luna anterioară 
și astfel pentru a trei lună consecutiv. 
Exporturile au însumat  118,2 mrd. 
EUR, un plus de 10,8% față de martie 
2016. Pentru anul 2017 se estimea-

ză o creștere a exporturilor de circa 
3%. Importurile au crescut în martie 
cu 2,4% față de februarie, dublu față 
de estimările specialiștilor. Optimismul 
în ce privește exporturile vine din in-
dustria de îmbrăcăminte, dar și de la 
constructorii de mașini. 

conjunctură

Stimați membri, 
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Şi în acest 
an dorim să 
întâmpinăm 
vara alături 
de dumnea-
voastră și 
de partenerii 
dvs. de afa-
ceri. 

Pentru noi Sărbătoarea Verii 
din acest an are o semnifica-
ţie deosebită: sărbătorim 15 
ani de la înfiinţarea Camerei de 
Comerț și Industrie Româno-
Germane. Şi avem suficiente 
motive pentru a sărbători aceș-
ti 15 ani așa cum se cuvine: o 
reţea importantă, vie, relaţii de 
afaceri strânse, dar și o dezvol-
tare dinamică a relaţiilor eco-
nomice româno-germane. De 
aceea am ales ca moto al eve-
nimentului “We celebrate 15 
Summers of Great Business”. 
Vă așteaptă o seară frumoasă, 
în care vom rememora princi-
palele momente ale celor 15 
ani, o seară în care, ca și în 
anii anteirori, puteţi participa la 
tombola cu premii interesante. 
Vă invităm să petreceţi așadar 
alături de noi și de partenerii 
dumneavoastră de afaceri o 
seară de vară de neuitat!

      Salutări cordiale, 
Sebastian Metz

Sebastian METZ  
Director general 

www.ahkrumaenien.ro
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 evenimente 

Întâlnirea membrilor - Hotel intercontinental, 9 mai
Întâlnirea membrilor din luna mai a stat sub semnul Zilei Europei. 
Astfel, am încercat, alături de invitații noștri Radu Crăciun și Dan 
Dungaciu, să înțelegem rolul României în context European, din 
punct de vedere economic și politic. Radu Crăciun, Președinte 
BCR Pensii, a explicat că în momentul de față există puține moti-
ve de îngrijorare, iar la prima vedere lucrurile arată bine, din punct 
de vedere economic: inflație de 2% la final de an, creștere eco-
nomică de peste 4%, creșteri salariale care generează consum, 
scăderi de impozite. Per ansamblu, 2017 va fi un an bun. Însă o 
problemă tot mai mare devine lipsa forței de muncă calificate. De 
asemenea volatilitatea economiei românești, care este una din 
cele mai mari volatilități din Europa, ar putea pune pe viitor pro-
bleme. Este nevoie de crearea de noi opotunități și în alte zone ale 
țării, de exemplu în regiunea Moldovei, a subliniat Crăciun.
Contextul economic este așadar pozitiv și sunt puține motive de 
îngrijorare, riscul vine din zona geopolitică, fie prin deciziile politi-
ce, fie prin contaminarea României. Important este ca România 
să fie un stat puternic, din punct de vedere economic și  financi-
ar. Această ideea a fost preluată și de Dan Dungaciu, director al 
Institutului de Ştiințe Politice și Relații Internaționale al Academiei 
Române, care a prezentat România în context strategic. În opinia 
sa Uniunea Europeană nu se va mai extinde, astfel că România 
va rămâne un stat de frontieră, va fi deci Estul Vestului și va fi ne-
voită să ia decizii politice și să își asume decizii față de proiectul 
european.

Întâlnire regională - arad, 23 mai
AHK România a organizat o sesiune de informare și networking, 
având ca teme principale rambursarea de TVA și problema 
deșeurilor din ambalaje. La eveniment au participat peste 60 de 
persoane, membri AHK și ai Clubului economic german DRW 
Arad, reprezentanți ai altor companii ce activează în zona de Vest 
a țării, precum și reprezentanți ai autorităților locale.
Sebastian Metz, director general AHK România și Dragoș Ana-
stasiu, președinte AHK România, au adresat câte un cuvânt de 
bun venit. Despre rambursarea TVA au vorbit Sorana Cernea și 
Alexandru Sandu, reprezentanții TPA România. Cernea a prezen-
tat câteva extrase importante din noua legislație in materie, a pre-
zentat și câteva exemple concrete pe acest subiect și a oferit și o 
serie de sfaturi pentru contribuabili, în timp ce Alexandru Sandu 
s-a axat în mod special pe aspectele juridice ale fiscalității, ter-
mene impuse de legislație și câteva spețe judecate de Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene.
Referitor la problema deșeurilor din ambalaje, prezentarea a fost 
susținută de Ilinca Pandele, consultant market entry & business 
development la AHK România. În luna martie a anului 2016 a 

fost înființat, la nivelul AHK România, un grup de lucru ce are ca 
temă protecția mediului, scopurile acestui grup fiind schimbul de 
informații, urmărirea noilor evoluții în domeniu, precum și elabora-
rea documentelor de poziție oficiale necesare.
Printre cei care au mai luat cuvântul s-au numărat și reprezentanți 
ai autorităților locale, Gheorghe Falcă – primarul municipiului Arad 
și Iustin Cionca – președintele Consiliului Județean Arad, care au 
discutat despre proiectele instituțiilor pe care le reprezintă și au 
răspuns câtorva întrebări venite din public.  

Demo metal vest - arad, 24 - 27 mai
Cu ocazia vizitei la Arad, AHK România a fost prezentă și la târ-
gul Demo Metal Vest, evenimentul dedicat inovaţiei în prelucrarea 
metalelor, desfășurat prima dată în vestul ţării. Ca și în anii anteri-
ori, în cadrul evenimentului a avut loc Forumul Demo Metal, care a 
propus atenţiei participanților câteva teme concentrate pe dezvol-
tarea afacerilor în domeniul industriei, cu accent atât pe chestiuni 
de business, cât și pe detalierea aportului tehnologiilor avansate 
la progresul și dezvoltarea companiilor din industrie. În prima zi a 
Forumului a avut loc dezbaterea cu tema „Oportunităţi și suport 
pentru companiile din industrie în zona de Vest a României”, unde 
s-au prezentat organizații și programe ce oferă susținere pentru 
afacerile din industrie și oportunitățile din zona de Vest a țării. În 
cadrul acestei dezbateri a luat cuvântul, alături de personalități 
din mediul de business și oficialități din Arad, Timișoara și Oradea, 
domnul Sebastian Metz, director general AHK.

 agenDa 

adunarea generală a membrilor - Hotel intercontinental, 13 iunie 
Vă așteptăm în număr cât mai mare la Adunarea Generală Ordina-
ră a Membrilor. Anul acesta avem ca a invitaţi companii germane 
și reprezentanţi ai instituţiilor germane, participanţi ai delegaţiei 
organizate cu ocazia vizitei în România a Prim-Ministrului landului 
Saxonia, domnul Stanislaw Tillich. Mai multe informații găsiți aici.

Delegaţie de companii germane din saxonia - 12-16 iunie
Cu ocazia vizitei domnului Stanislaw Tillich, prim-ministru al Lan-
dului Saxonia, în România, cancelaria Landului Saxonia împreună 
cu Asociația de Promovare Economică a Saxoniei și AHK Româ-
nia organizează în perioada 12-16 iunie 2017 la București, Brașov 
și Sibiu o delegație economică.
15 societăți din landul Saxonia, din industrie și servicii, reprezen-
tate la nivel de management vor fi prezente în aceasta perioadă 
în România pentru a cunoaște potențiali parteneri pe piața din 
țara noastră. 
Participanții germani provin din următoarele domenii: construcția 
de mașini și utilaje, IT, Engineering, energie și mediu, logistică și 
agricultură.

Mai 2017
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country focus community forum - sheraton, 13-14 iunie
În zilele de 13-14 iunie, revista Business Review aduce împreună 
6 dintre cele mai active comunități de business străine din Româ-
nia la evenimentul Country Focus Community Forum, ce va avea 
loc la hotel Sheraton din București, pentru un dialog despre per-
spectivele economice ale României și oportunitățile de business 
locale. Dragoș Anastasiu, Președinte AHK, este unul dintre vorbi-
torii ce se vor alătura panelului dedicat comunităților de investitori 
germani și austrieci din România marți, 13 iunie. 
Membrii AHK interesați să participe la Forum beneficiază de 
20% discount! Înregistrarea se face la următorul link: http://bit.

ly/2qIPaQN. Pentru a beneficia de oferta specială completați co-
dul de discount “AHK2017” în câmpul “Dicount code” al formula-
rului de înregistrare.

sărbătoarea verii - radisson Blu, 22 iunie 
Exclusiv pentru membrii AHK România!

Se apropie cu pași repezi Sărbătoarea Verii, tradiționalul eve-
niment anual de la începutul verii, care îi reunește pe membrii 
comunității de afaceri româno-germane. În acest an moto-ul este 

"We celebrate 15 Summers of Great Business", deoarece sărbă-
torim 15 ani de activitate în domeniul business-ului bine făcut, de 
respect reciproc, de relații strânse construite în timp. Ca și în anii 
precedenți participarea pentru două persoane din cadrul fiecărei 
companii - membre este gratuită. Ne-am bucura să invitați și co-
laboratori sau parteneri de afaceri; în acest caz se percepe o taxa 
de 150,- RON / persoană.
persoană de contact: Diana fintoiu
tel.: +40 21 223 1538
e-mail: fintoiu.diana@ahkrumaenien.ro
Le mulțumim companiilor-membre care și-au declarat disponibili-
tatea de a sponsoriza evenimentul din acest an:

sponsori gold
E.On

Intermedicas
Lidl Romania

Lufthansa
sponsori silver

BANCA COMERCIALA ROMANA
Bosch

Implenia Baugesellschaft m.b.H. Wien - Sucursala Voluntari
Kaufland Romania
NTT Data Romania

Sponsori Bronz

Asociaţia Environ

ASTRA RAIL Industries

BASF

bpv GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ 

Claas Regional Center South East 

    Europe

Deutsche Bank

Deutsche Leasing Romania IFN

Sponsori Bronz

Döhler

ebm-papst România

Electromagnetica

Elmas

Eurotesting

Fresenius Kabi Romania

HeidelbergCement România

Infineon Technologies România

Kärcher (CER Cleaning Equipment)

Karl Heinz Dietrich International Exped

KIRCHHOFF Automotive România 

Kraftanlagen România

LANXESS

Lisa Dräxlmaier Autopart România

MARSH România

MAX BOEGL România

Mazars România

Mercedes-Benz România 

METRO Cash and Carry România

Noerr

Premium AEROTEC

Priaevents

Radisson Blu Hotel, Bucharest 

Romkatel

Schaeffler Romania

SELGROS Cash & Carry

Siemens

Sistec Next Docs 

SMART ID DYNAMICS

STALFORT Legal. Tax. Audit.

STILL Material Handling Romania

TEAHA Management Consulting 

Therme Bucuresti

TMG Consultants 

TOURING EUROPABUS ROMANIA

TPA Romania

Unicredit

Voith Hydro SRL

Wiebe

sumar al evenimentelor 

 Data locul tema

13 iunie Bucureşti Adunarea Generală Ordinară a Membrilor

12-16 iunie Bucureşti, 
Braşov, Sibiu

Delegație economică în România cu ocazia 
vizitei domnului Stanislaw Tillich, prim-

ministru al landului Saxonia

22 iunie Bucureşti Sărbătoarea Verii: “We celebrate 15 Summers 
of Great Business”

19-23 iunie Berlin, 
Leipzig

Metropolitan Solutions. Delegaţie de 
informare în Germania

28 iunie Cluj-Napoca Întâlnirea firmelor bavareze

29 iunie Bucureşti econet #3 green buildings

5 septembrie Bucureşti Întâlnirea membrilor

21 septembrie Satu Mare Eveniment regional

28 septembrie Bucureşti econet meeting #4 legal update: 
environment & energy

www.ahkrumaenien.ro
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  aHK românia informează 

oferte members2members

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

 conjunctură 

record al importurilor și exporturilor germane
Atât importurile cât și exporturile germane au atins în luna martie 
a acestui an cote record. Exporturile au crescut cu 0,4% față de 
luna anterioară și astfel pentru a trei lună consecutiv. Exporturile 
au însumat  118,2 mrd. EUR, un plus de 10,8% față de martie 
2016. Pentru anul 2017 se estimează o creștere a exporturilor de 
circa 3%. Importurile au crescut în martie cu 2,4% față de februa-
rie, dublu față de estimările specialiștilor. Optimismul în ce privește 
exporturile vine din industria de îmbrăcăminte, dar și constructorii 
de mașini se așteaptă la mai multe comenzi din străinătate. 

 Branşe 

alimentele germane foarte căutate în străină-
tate
Alimentele germane sunt căutate în străinătate mai mult ca ori-
când.  Branșa a exportat anul trecut produse în valoare de 56,7 
mrd. EUR, cele mai vândute fiind produsele din carne și dulciurile. 
Industria alimentară germană realizează circa o treime din cifra de 
afaceri în străinătate. Anul trecut exporturile branșei s-au ridicat 
la valoarea record de 56,7 mrd. EUR, cu 2 mrd. EUR mai mult 
decât cu un an în urmă. Cifra totală de afaceri a fost de 171,3 
mrd. EUR. Circa 80% din produse au fost exportate în țările UE, 
mai ales în Olanda și Franța. Cifra de afaceri obținută în Germania 
a crescut cu 0,7%. În medie consumatorii germani au cheltuit o 
zecime din venitul disponibil pentru alimente și băuturi, mai puțin 
decât media Uniunii Europene. 

constructorii germani de mașini cu marje mari 
de profit
Constructorii germani de mașini au cele mai mari marje de profit 
la nivel mondial: BMW s-a situat în primul trimestru pe locul cu 
o marjă de profit de 11,3%, Daimler cu 10,3% pe locul al treilea 
și Volkswagen cu 7,8% pe locul al patrulea, locul al doilea fiind 
ocupat de constructorul japonez Suzuki cu 10,8%. 
În ce privește evoluția profitului concernele germane de automo-
bile au accelerat, astfel că profitul operațional al concernelor VW, 
Daimler și BMW a crescut cu o treime față de primul trimestru al 
anului trecut. La concurenții japonezi creșterea a fost de doar 3%, 
în timp ce concernele americane au înregistrat o scădere de 7%.

piața auto germană a crescut puternic în luna 
mai 
Piața germană de automobile a înregistrat o creștere semnifica-
tivă în luna mai. Înmatriculările au crescut față de mai 2016 cu 
12,9% la 323952 de unități. Au scăzut înmatriculările de mașini 
diesel, dar au crescut modelele alternative, mașinile electrice sau  
electrice hibrid. O creștere importantă au consemnat-o mărcile 
mari, precum Mercedes și Ford, dar și Volkswagen și BMW care 
au înregistrat creșteri ale vânzărilor. 

piața construcțiilor în creștere
Conjunctrua în branșa construcţiilor este mai bună decât se es-
timase la începutul anului. În primul trimestru branșa a crescut 
cu aproape 12% faţă de aceeași perioadă a anului trecut.  Co-
menzile au crescut la un nivel record de 35 mrd. EUR. Şi pentru 
trimestrul al doilea semnalele sunt pozitive. Stocul de comenzi ar 
fi suficient pentru  3,8 luni, iar Asociaţia de profil se așteaptă și 
pe viitor la afaceri bune și la creșterea cifrei de afaceri cu 5,5% 
în 2018. 

Automotive: Webasto Thermo & Comfort Romania, Autonet Im-

port, Augsburg International, Automotive GURU NET

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: angelo by Vienna House Bucharest, Crowne 

Plaza Bucharest, JW Marriott Bucharest Grand Hotel, K+K Hotel Eli-

sabeta, Marshal Turism & Hotel Marshal Garden

Imobiliare: Regus International

Producție/prelucrare metale: Astra Rail Industries

Sănătate: Intermedicas

Servicii bancare și asigurări: ProCredit Bank, Gothaer Asigurări, 

Allianz Țiriac Asigurări

Servicii IT&C: Beia Consult International, Euro-Testing Software So-

lutions, re7consulting

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

ning Business, Organisation Consulting Prod SRL

Textile industriale: Salesianer Miettex
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 investiții 

investițiile germane în străinătate la nivel re-
cord
Multe companii germane investesc în străinătate, unde în 2017 
au creat până la 7,5 mil. locuri de muncă. De câțiva ani încoa-
ce investițiile germane în străinătate sunt în creștere, iar pentru 
2017 Uniunea Camerelor de Comerț și Industrie din Germania 
(DIHK) se așteaptă la un nou record în această privință. Pe lân-
gă concernele mari sunt tot mai multe companii mijlocii care fac 
investiții în afara Germaniei. De asemenea cresc bugetele desti-
nate investițiilor. Printre motivele extinderii în străinătate se numă-
ră prețurile mari la energie și materii prime și lipsa personalului 
calificat în Germania. Companiile germane se îndreaptă mai ales 
către zona euro, în special în Spania, Irlanda, Lituania și Slovenia. 
Dar și China rămâne la mare căutare.  

 piața muncii 

un milion de noi locuri de muncă
Conform prognozei Institutului Economiei Germane (IW) în anii 
2017 și 2018 vor fi înființate în total în Germania un milion de noi 
locuri de muncă. Rata șomajului va scădea de la 6,1% în 2016 
la 5,5% în 2018. În ciuda Brexitului și a tendințelor protecționiste 
ale Statelor Unite ale Americii companiile privesc cu încredere 
în viitor. Majoritatea firmelor se așteaptă la creșterea producției, 
astfel că majoritatea va face noi angajări. Şi dorința de investiții 
a crescut în rândul companiilor, majoritatea considerând că vor 
mări investițiile. 

 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 seminariile planificate pentru 
prima jumătate a anului. 

 Data limBa tema lector

14 iunie română sau 
engleză

Apărarea drepturilor contribuabililor 
în cazul unui control fiscal

Daniela zar, 
alexandru sandu, 

tpa românia

28 iunie română Management Strategic
 mihai n. rădulescu 

(miraD gloBal

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

econet best practice
Acum aveți posibilitatea să vă promovați proiectele verzi pe plat-
forma noastră pentru dezvoltare durabilă www.econet-romania.

com. Ați întreprins acțiuni de CSR pe care doriți să le promovați? 
Produsele sau serviciile dumneavoastră au fost implicate în pro-
iecte care au adus o contribuție la dezvoltarea durabilă? Vă invi-
tăm să le promovați prin intermediul platformei GreenTech a AHK 
România! Fiecare membru AHK are posibilitatea să promoveze 
gratuit un proiect pe an. Va rugăm să va înscrieți proiectele aici, 
pe cât posibil trilingv (engleză, română și germană). 
Primele proiecte & produse adăugate:
 - Provocarea la reciclare lansată de AHK România
 - BASF contribuie la construirea sustenabilă a celei mai mari 
centrale solare din lume, în Maroc
 - Bosch vă prezintă ce poate face o casă inteligentă astăzi
 - Scăderea consumului energetic și a amprentei de carbon prin 
optimizarea flotei auto

 - Modelul Alfa Romeo Giulia 2017 va fi realizat cu poliamida 

rezistentă la căldură Ultramid® Endure de la BASF
persoană de contact: roxana clodnițchi
e-mail: clodnitchi.roxana@ahkrumaenien.ro
tel.: +40 21 2079144; fax: +40 21 22231050

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.

 târguri şi expoziții 

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

IFA - World of Consumer Electronics, Berlin
1 - 6 septembrie 2017
Echipamente electronice de consum
www.ifa-berlin.com

www.ahkrumaenien.ro
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Asia Fruit Logistica, Hong Kong
6 - 8 septembrie 2017
Târgul internațional pentru marketingul legumelor și fructelor 
www.asiafruitlogistica.com

EMO Hannover, Hanovra
18 - 23 septembrie 2017
Lumea prelucrării metalelor
http://www.emo-hannover.de

CMS 2017, Berlin
19 - 22 septembrie 2017
Cleaning. Management. Services
www.cms-berlin.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

organizatorii de târguri cu cifre de afaceri re-
cord în 2016
Dezvoltarea târgurilor din Germania nu a fost influențată în mod 
semnificativ de condițiile economice internaționale dificile. Cele 
186 de târguri ale anului 2016 au înregistrate ușoare rate de 
creștere: în medie cu 1% spațiu de expunere mai mare, cu 1,5% 
mai mulți vizitatori, numărul vizitatorilor din străinătate fiind chiar 
cu 3,9% mai mare decât cu un an în urmă, în schimb a scăzut cu 
1,8% prezența companiilor germane. Pozitiv este faptul că un nu-
măr mare de companii din sectorul servicii au apelat la instrumen-
tul târg. Anul 2016 a consemnat mai multe recorduri: 192.000 
de expozanți pe o suprafață de 7,6 mil. mp și o cifră de afaceri 
de 3,8 mld. EUR pentru organizatorii germani de târguri. Atmo-
sfera pozitivă în ce privește participarea la târguri se va menține 
probabil și în 2017. Cele 164 de târguri naționale și internaționale 
planificate pentru acest an vor aduce estimativ cu 1% mai mulți 
expozanți și spațiu de expunere. 

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

alpha cab
Șos. Bucureşti- Ploieşti 29, vila 
1, et. 2
013683 Bucureşti
Tel.: +40 725 742222  
contact@alphacab.ro 
Valentin Tănasă
www.alphacab.ro
Transport privat de persoane cu 
maşini premium

atlas Koncept Development 
arhitecture & engineering
Str. Ion Creangă, nr. 11-13, et. 
2, ap. 5 
050864 Bucureşti 
Tel.: +40 31 4334325  
office@atlaskoncept.ro 
Vlad Cavarnali 
Dezvoltare (promovare) imobiliară, 
servicii proiectare arhitectură

Devega srl
Str. Războieni, nr. 4 
410151 Oradea
Tel.: +40 259 434033 
Fax: +40 259 434033
office@devega.ro
Anca Mariana Ghilea 
www.devega.ro
Distribuție, logistică, transport

fsp global srl
Piața Ștefan cel Mare, nr. 4 
400192 Cluj-Napoca 
Tel.: +40 364 885677  
fspglobal@fspglobal.com 
Simina Fodor 
www.fspglobal.ro 
Servicii de contact center 
multilingvistic, customer care, 
back-office.

pilz czech sro
Zeleny pruh 1560/99, Branik,  
14000 Praha
Tel.: +42 02 22135350
k.masec@pilz.cz
Michal  Neveril
www.pilz.com/en-CZ 
Automatizări industriale, se-
curitate mecanică, robotică şi 
tehnologie industrială

tremenD software consult-
ing 
Str. Gheorghe Manu, nr.3  
011492 Bucureşti 
Tel.: +40 21 2237700 
Fax: +40 21 2237700
finance@tremend.ro 
Ioan Cocan
www.tremend.ro
Soluții Software

 memBrii aHK informează 

unimasters logistics este câștigătorul ediției 
2016 – 2017 a european Business awards pen-
tru Bulgaria
Unimasters a obținut premiul pentru cel mai bun business în Bul-
garia la Gala “European Business Awards” de pe 4 mai care a avut 
loc în Dubrovnik, Croația. Cea mai mare competiție de business 
a Europei evaluează inovația, etica și bunele practici din spațiul 
European de afaceri, răsplătind cele mai de succes companii din 
Europa. Premiile, ajunse la cea de-a 10-a ediție, sunt susținute 
de către liderii de business, academicieni și reprezentanți ai me-
diului politic din Europa. Anul acesta evenimentul a implicat peste 
33.000 de companii din 34 de țări.

www.ahkrumaenien.ro
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Unimasters Logistics a primit cel mai mare număr de voturi în Bul-
garia după ce persoane din întreaga lume au vizualizat videoclipul 
de prezentare pe www.businessawardseurope.com  în perioada 
februarie – aprilie 2017.  

Cu o experiență 
de 27 de ani pe 
piața din Bulga-
ria și peste 10 
ani pe piața din 
România, Uni-
masters este 
una dintre com-
paniile de trans-
port și logistică 

cu cea mai rapidă dezvoltare din Europa Centrală și de Est. Ca 
furnizor de servicii logistice multifuncționale, Unimasters este 
specializată în livrarea unei game variate de soluții inovatoare, ori-
entate spre client și avansate din punct de vedere tehnologic și 
operațional în domeniul transportului, a gestionării mărfurilor, lo-
gistică și servicii 3PL/4PL.
Mai multe informații despre Unimasters găsiți pe  www.unimas-
ters.com.

rezultatele immofinanz în românia pentru 
primul trimestru din 2017
Proprietățile IMMOFINANZ din România reprezintă 21,2% din 
portofoliul total al companiei (fără activele din Rusia). Cele 72 de 
proprietăți (17 investiții finalizate, 3 proiecte în dezvoltare, 8 pro-
iecte imobiliare adiționale [apartamente destinate vânzării după 
finalizare] și 44 de proiecte în analiză) au o valoare de 845,4 mili-
oane de euro. Valoarea reală estimată după finalizarea proiectelor 
în dezvoltare actuale ale Grupului în România se ridică la 71,5 mi-
lioane de euro. Pe parcursul primului trimestru al anului financiar 
2017, rata de ocupare a portofoliului din România a crescut până 
la 96,5% (la 31 decembrie 2016: 95,8%).
La finalul primului trimestru al anului financiar 2017, veniturile din 
închirieri în România se ridicau la 12,2 milioane de euro, ceea ce 
reprezintă 21,4% din veniturile din închirieri totale la nivel de Grup.

elmas a dezvoltat o soluție de arhivare pe spații 
reduse 
Specialiștii companiei brașovene Elmas au dezvoltat ARHI SAFE, 
un sistem automatizat de arhivare. „În acest proiect s-au investit 
120.000 EUR, iar perioada de implementare din faza de proiect, 
obținerea autorizației de construcție și până la punerea în funcțiune 
a fost de șase luni”, susțin reprezentanții companiei. Ideea dez-
voltării unui astfel de sistem a pornit din nevoile stricte ale compa-
niei. „Aveam varianta de a construi o clădire cu destinația de arhi-

vă, cu toate cerințele impuse, ceea ce ar fi însemnat să ocupăm 
un teren de cel puțin 200 mp, iar investiția sub această formă ar fi 
fost mult mai mare decât cea în soluția ARHI SAFE”. Noua soluție 
vine cu ideea arhivării pe verticală, utilizând o suprafață, în cazul 
Elmas, de doar 25 mp la sol. Arhiva automatizată ARHI SAFE 
este formată dintr-o construcție metalică exterioară termoizolată 
și rezistentă la foc, iar la interior este montat sistemul propriu zis 
de arhivare și depozitare tip Hänel Lean Lift. Soluția are aplicabi-
litate în companiile din diferite industrii care generează un volum 
mediu și ridicat de documente și au nevoie de un acces rapid și 
eficient la arhivă, dar și de instituții publice care lucrează cu un vo-
lum ridicat de documente (biblioteci, tribunale, case de pensii). Se 
pot depozita 19 tone de documente. Întreaga construcție poate 
fi atașată la o clădire existentă sau poate fi montată independent. 
Elmas livrează acest produs asociat cu un pachet complet de 
servicii - consultanță, proiectare, execuție fundație, montaj, pu-
nere în funcțiune, service și piese de schimb. Elmas este unicul 
distribuitor în România al produselor Hänel din anul 2003. Sunt 
comercializate, montate și servisate sistemele automatizate de 
depozitare Hänel Rotomat și Hänel Lean Lift, cu aplicații în diferite 
industrii. Activitatea principală a companiei Elmas este fabricarea 
echipamentelor de ridicat și manipulat. Sediul central al societății 
este în Brașov, spațiile de producție, depozitare, reparaţii, labora-
tor de încercări și cel administrativ întinzându-se pe o suprafață 
de 70.000 de mp. Elmas are 330 de angajați și atingea în 2016 o 
cifră de afaceri de aproximativ 27 mil. EUR.

 amBasaDa germaniei informează 

târg de vară
Şi în acest an va avea loc în parca-
rea Ambasadei Germaniei la Bu-
curești un talcioc, unde veţi găsi  
articole de îmbrăcăminte și încăl-
ţăminte, jucării, cărţi, articole de uz 
casnic, bijuterii și multe altele. Vă 
oferim și delicii culinare germane – 
cârnăciori, bere, specialităţi din car-
ne, salate – dar și îngheţată, gofre și 
băuturi răcoritoare.
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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.

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: 8.06.2017

 anunțuri 

teren de vânzare
Persoană fizică vinde 7,5 ha teren agricol în Arad (direcția Ceala, 
Pecica). Pentru mai multe detalii contactați:
Hannelore Vormittag, dr.vormittag@t-online.de

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
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