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evenimente Branşe

sărbătoarea verii aHK 

Împreună cu circa 600 de mem-
bri și prieteni ai AHK Romania 
am sărbătorit venirea verii. Pentru 
AHK Sărbătoarea Verii din acest 
an a avut o semnificație deosebită: 
am serbat 15 ani de la înființarea 
AHK România, 15 ani de relaţii de 
afaceri strânse, dar care înseamnă 
și o dezvoltare dinamică a relaţiilor 
economice bilaterale.  

un an bun pentru branșa 
construcțiilor din Bavaria

În Bavaria cifra de afaceri a fir-
melor din construcții a fost sem-
nificativ mai mare decât în 2015. 
Autorizațiile de construcție sunt 
de asemenea pe un trend ascen-
dent (+7,4%), la fel ca și ocupa-
rea pe șantiere. Comenzile noi în 
construcții au crescut în Bavaria cu 
9,9% anul trecut față de 2015.

creșterea economică în Germania se consolidează   

Începutul verii 2017 aduce cu sine 
confirmarea așteptărilor pozitive de 
la începutul anului. Companiile se 
așteaptă la afaceri mai profitabile, 
atât pe plan intern cât și extern, și 
asta în ciuda crizelor internaționale. 
Companiile din Germania doresc să 
realizeze investiții și să creeze noi lo-

curi de muncă. Uniunea Camerelor 
de Comerț și Industrie din Germania 
(DIHK) a corectat în sus prognoza de 
creștere economică  pentru anul în 
curs la 1,8% (prognoza la început de 
an: 1,6%), în ciuda riscurilor existente.  

conjunctură

Stimați membri, 
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Noul program 
de guvernare 
prevede mo-
dificări fiscale 
care îngrijorea-
ză investitorii și 
întreg mediul 
de afaceri din 
România. 

Astfel, măsurile anunțate prevăd 
de exemplu înlocuirea impozitului 
pe profit cu impozitul pe cifra de 
afaceri sau transferul obligaţiilor 
de plată a contribuţiilor sociale de 
la angajator la angajat. Astfel de 
măsuri sau altele asemănătoare 
dăunează mediului de afaceri, 
mai ales pentru că ar urma să fie 
adoptate fără o dezbatere publi-
că prealabilă și fără niciun fel de 
simulare.
Într-un comunicat de presă emis 
la finalul săptămânii trecută ne-
am exprimat îngrijorarea în legă-
tură cu acest aspect. Am sublini-
at că  predictibilitatea, stabilitatea, 
transparența și stabilitatea legis-
lativă sunt de o importanță majo-
ră, pentru a menține încrederea în 
România, pentru a putea planifica 
noi investiții și a pune în practică 
noi proiecte. 
Găsiți aici comunicatul complet.  
 
      Salutări cordiale, 

Sebastian Metz

Sebastian METZ  
Director general 
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 evenimente 

adunarea Generală a membrilor - Hotel intercontinental, 13 iunie 
Cele mai importante puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale 
a membrilor AHK au fost raportul Consiliul Director pe anul 2016 
și alegerea de noi membri în Consiliul Director. Raportul a arătat 
evoluția Camerei din anul precedent din punct de vedere econo-
mic, al activităților derulate și serviciilor oferite. Directorul general 
Sebastian Metz a prezentat de asemenea strategia pe care AHK 
România o va urmări pe viitor și care se va concentra în principal 
pe domeniile formare profesională, extinderea activităților Curții 
de Arbitraj și a platformei Green-Tech econet romania. Teofil 
Teaha (Teaha Management Consulting), în calitate de cenzor, a 
constatat buna funcţionare a activității contabile a Camerei și a 
prezentat raportul cenzorilor pe 2016.
În urma exercitării dreptului de vot a 71 de membri au fost aleși 
în Consiliul Director: Dragoș Anastasiu (Touring Europabus Ro-
mania), Wargha Enayati (Intermedicas),  Andrei Orban (Environ) și 
Roland Ruffing (Metro Cash&Carry Romania). Au fost realeși Ti-
tus Löw (Siemens), Frank Hajdinjak (Delgaz Grid) și Mihai Boldijar 
(Robert Bosch). Comisia de cenzori a fost confirmată în aceeași 
componență: Adriana Costea (PricewaterhouseCoopers), Corne-
liu Teofil Teaha (Teaha Management Consulting) și Peter Schnabl 
(Stalfort.Legal.Tax.Audit). Adunarea Generală a mai decis acor-
darea diplomei de Membru de Onoare al AHK România pentru 
dl. Radu Merica. 
După mulți ani petrecuți în Consiliul Director, domnului Hanns 
Ulrich Dietrich i-a expirat mandatul. Îi mulțumim în mod deosebit 
pentru dăruirea cu care s-a implicat în susținerea activităților AHK. 
Întreaga componență a Consiliului Director și a Comisiei de cen-
zori o găsiți aici. 

sărbătoarea verii - Hotel radisson Blu, 22 iunie
Împreună cu circa 600 de membri și prieteni ai AHK Romania am 
sărbătorit venirea verii. Pentru AHK Sărbătoarea Verii din acest an 
a avut o semnificație deosebită: am serbat 15 ani de la înființarea 
Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germană. Sunt 15 ani  
de relaţii de afaceri strânse, dar care înseamnă și o dezvoltare 
dinamică a relaţiilor economice româno-germane. De aceea am 
ales ca moto al evenimentului “We celebrate 15 Summers of Gre-
at Business”.  Președintele AHK România Dragoș Anastasiu și 
locțiitorul Ambasadorului Germaniei la București, Achim Tröster 
au menționat în scurtele lor discursuri bune relații româno-germa-
ne, dar și cooperarea de succes între AHK România și Ambasada 
Germaniei. Apoi ne-am luat rămas bun de la  Sebastian Gromig, 
șeful secției economice din cadrul Ambasadei Germaniei, căruia 
i-am mulțumit pentru buna colaborare, urându-i succes pentru 
viitor.

Mulțumim Bere Timișoreana și Brot Manufactur pentru produsele 
delicioase puse la dispoziție pentru acest eveniment. De aseme-
nea dorim să le mulțumim sponsorilor care prin contribuția lor și 
prin premiile puse la dispoziție pentru tombola au contribuit la o 
seară reușită. Ca în fiecare an tombola cu premii atrăgătoare a 
fost un succes. Veniturile obținute au fost donate Fundației Al-
tenhilfe Bukarest și Asociației PAVEL. Și scurtele filme realizate 
de Doru Pușcașu (Speakaspell Laboratory) au fost foarte bine 
primite de oaspeți.  Ritmurile de jazz ale Vioricăi Pintilie au încheiat 
o seară de vară minunată. 
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

Iunie 2017

Sponsori Bronz

Asociaţia Environ

ASTRA RAIL Industries

BASF

bpv GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ 

Claas Regional Center South East 

    Europe

Deutsche Bank

Deutsche Leasing Romania IFN

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

www.ahkrumaenien.ro
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 aGenDa 
sumar al evenimentelor 

 aHK românia informează 

oferte members2members

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

 conjunctură 

creșterea economică în Germania se 
consolidează
Începutul verii 2017 aduce cu sine confirmarea așteptărilor pozi-
tive de la începutul anului. Companiile se așteaptă la afaceri mai 
profitabile, atât pe plan intern cât și extern, și asta în ciuda crizelor 
internaționale. Companiile din Germania doresc să facă investiții 
și să creeze noi locuri de muncă. Uniunea Camerelor de Comerț 
și Industrie din Germania (DIHK) a corectat în sus prognoza de 
creștere economică  pentru anul în curs la 1,8% (prognoza la 
început de an: 1,6%), în ciuda riscurilor existente. Și ocuparea 
este în creștere. În 2017 DIHK estimează o jumătate de milion 
de noi locuri de muncă (prognoza la început de an: 350.000). Ca 
risc principal este văzută lipsa de personal calificat, numeroase 
companii în multe zone din Germania nu mai găsesc personal 
corespunzător. Lipsa personalului calificat duce și la reducerea 
posibilelor investiții în noi tehnologii, astfel că acest factor repre-
zintă un risc pentru creșterea economică.  

numărul insolvențelor în scădere
Numărul insolvențelor companiilor și persoanelor fizice din Ger-
mania au scăzut în prima jumătate a anului. Această evoluție po-
zitivă se datorează conjuncturii bune, dar și dobânzilor mici. În 
prima jumătate a anului numărul insolvențelor companiilor a scă-
zut cu 5,9% la 10.300 de cazuri față de aceeași perioadă a anului 
trecut. Persoanele fizice au profitat de asemenea de rata scăzută 
a șomajului și de veniturile în creștere. Astfel, numărul de firme 
intrate în insolvență a atins cel mai mic nivel din 1999 încoace. 

 Branşe 

un an bun pentru construcțiile bavareze
În Bavaria cifra de afaceri a firmelor din construcții a fost semnifi-
cativ mai mare decât în 2015. Autorizațiile de construcție sunt de 
asemenea pe un trend ascendent (+7,4%), la fel ca și ocuparea 
pe șantiere. Comenzile noi au crescut în Bavaria cu 9,9% anul 
trecut față de 2015, cea mai mare creștere înregistrându-se în 
construcțiile publice, mai ales în construcția de străzi (+31,5%). 
Cifra de afaceri a firmelor bavareze de construcții a crescut cu 
3,7%, cel mai mult în lucrările de construcții publice. Iar climatul 
de afaceri în domeniul construcțiilor din Bavaria s-a îmbunătățit 
vizibil față de anul anterior. 

cifră de afaceri în creștere pentru comerţ
Comerţul cu amănuntul din Germania a crescut cu 6,3% în luna 
mai faţă de luna anterioară, pentru întregul an 2017 este progno-
zată o creștere de 2% a acestei branșe, după creșterea de 2,9% 
din 2016. În perioada ianuarie-mai 2017 creșterea comerţului cu 

 Data locul tema

5 septembrie Bucureşti Întâlnirea membrilor

21 septembrie Satu Mare Eveniment regional

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

5 octombrie Bucureşti HR Get Together

24 octombrie Braşov Eveniment regional

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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amănuntul a fost de 3,5%. Datorită condiţiilor-cadru favorabile și 
consumul este în creștere, o contribuţie importantă o are ocu-
parea record: în luna mai numărul angajaţilor a fost de 44,1 mil., 
reprezentând un record de la reunificare încoace. Astfel că și dis-
poziţia consumatorilor este foarte bună, conform datelor GfK. În 
primele cinci luni ale acestui an a evoluat foarte bine comerţul 
online care rămâne un pilon important de creștere (+8,2%). Co-
merţul cu obiecte și aparate casnice, materiale de construcţii a 
crescut cu 4%, în timp ce produsele textile, îmbrăcăminte, încăl-
ţăminte și produse din piele au stagnat. 

 companii 

cele mai mari afaceri de familie din Germania
Afacerile de familie reprezintă coloana vertebrală a economiei ger-
mane. Circa 3 mil. de companii se încadrează în această catego-
rie, fiind în proprietatea unei familii. Cele mai mari 1000 de afaceri  
de familie ajung împreună la o cifră de afaceri de 1,73  mii de mld. 
EUR. Dintre acestea pe primul loc se află Volkswagen cu o cifră 
de afaceri în 2016 de 4 mld. EUR. În clasament urmează BMW, cu 
o creștere de 2,2% a cifrei de afaceri, urmată de grupul Schwarz 
cu Kaufland și Lidl, iar pe locul 4 se află Aldi. Aproape toate afa-
cerile de familie au reușit anul trecut să înregistreze creșteri ale 
cifrei de afaceri. 65% din aceste companii sunt din industrie, 18% 
din comerț și 17% din servicii. După branșe pe primul loc se află 
constructorii de mașini cu 59 de companii, urmați de producătorii 
de componente auto (58), comerțul cu mașini (49), electrotehnică 
(35) și logistică și expediții (31). În cele mai mari 1000 de afaceri 
de familie lucrează la nivel mondial 7,2 mil. persoane. 

 inovație 

Germania, locul 9 în ce privește inovația
Într-o statistică actuală Germania se clasează pe locul al nouă-
lea când vine vorba de inovație. Pe primul loc se află în acest 
clasament Elveția, conform Organizației Mondiale a Proprietății 
Intelectuale. Pe locurile următoare se clasează Suedia, Olanda, 
SUA, Marea Britanie, Danemarca, Singapore și Finlanda. China 
ocupă locul 22.
Organizația a analizat situația în 130 de țări și a avut în vedere 
numeroși indicatori, printre care: înregistrarea de noi mărci sau 
invenții, cheltuieli pentru educație, colaborarea între universități și 
cercetare, calitatea publicațiilor științifice. 
România se află pe locul 42, după Bulgaria, Ungaria și Croația și 
înainte de Turcia, Grecia sau Chile. 

 seminarii 

Informații referitoare la seminariile din a doua jumătate a anului 
veți găsi în timp util pe pagina noastră de internet și în următoare-
le ediții ale Newsletterului. 

 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 informare „metropolitan solutions”
În perioada 18-22 iunie 2017 AHK România, împreună cu eclare-
on GmbH, a organizat o delegație de informare la Berlin cu tema 

„Metropolitan Solutions”. Deplasarea a vizat, prin vizitarea mai 
multor proiecte de referință în compania unor specialiști germani, 
încurajarea colaborării româno-germane pe termen mediu și lung.
Participanții români la delegație au reprezentat toate domeniile de 
referință ale tematicii propuse. Astfel au fost prezenți reprezentanți 
ai administrației publice locale, ai ANRE și ANPM, dar și opera-
tori de transport și utilități publice sau companii românești ce au 
intenția de a investi în energie regenerabilă și soluții sustenabile 
pentru orașe.
Vizitele la companiile germane au fost foarte productive, 
reprezentanții acestora au împărtășit cu plăcere din experienţa 
îndelungată a Germaniei în domeniul biogazului și energiilor re-
generabile, manifestându-și interesul unor colaborări viitoare cu 
partea română.
Delegația a inclus vizitarea campusului EUREF, unde a fost pusă 
în funcţiune o unitate în cogenerare care funcționează pe bio-
gaz, dar și a instalaţiei de biogaz a societăţii BSR. De asemenea, 
delegația română a vizitat compania de utilități publice Potsdam și 
stația de epurare Nord, dar și prima clădire independentă energe-
tic din cadrul Agenției Federale pentru Mediu, ce poartă numele 
de “Haus 2019”. Mai mult decât atât, participanții români au avut 
ocazia de a vedea satul Feldheim, un sat independent din punct 
de vedere energetic, precum și parcul eolian din cadrul acestuia.
Proiectul s-a derulat în cadrul programului „Energy Solutions 
Made in Germany", fiind cofinanțat de Ministerul Federal al Eco-
nomiei și Energiei din Germania.
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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 

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

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

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

advantage Hema innovatin 
technologies srl
Str. III, Zona Industrială Vest, 
nr. 10
310491 Arad
Tel.: +40 371 408001 
Fax: +40 372 876564  
www.hema-group.com
Laurențiu-Cătălin Hanu
Fabricarea de burdufe de protec-
ţie elastice și metalice, sisteme de  
rulouri și șorţuri, precum și părţi 
componente pentru sistemele 
complete de pereţi posteriori de 
protecţie pentru centrele de pre-
lucrare 

asociația Hr management 
club
Str. Popa Rusu, nr. 16  A
021023 Bucureşti
Tel.: +40 21 3151528 
Fax: +40 21 3151528
office@hr-club.ro
http://hr-club.ro/ro
Resurse umane

austria Bio Garantie enzers-
feld - sucursala București
Str. Dionisie Lupu, nr. 50, et. 3, 
ap. 7
010458 Bucureşti 
Tel.: +40 21 2102124
romania@abg.at
http://ro.abg-cert.com
Testare și analiză tehnică

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

Dan virGil pascu, cabinet de 
avocat
Str. Constantin Aricescu 27, Bl. 
21, Ap. 63
011685 Bucureşti 
Tel.: +40 732 625358  
office@pasculegal.ro
Dan Virgil Pascu

Dreptul concurenței și legislație 
europeană, Dreptul mediului, 
Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului

Dr. Gisbert stalfort Business 
advisory services srl
Str. Mihai Viteazu, nr. 65, 
biroul nr. 6
500276 Braşov 
Tel.: +40 368 712980 
Fax: +40 368 712982
office@stalfort-group.de 
www.stalfort-group.de
Gisbert Stalfort
Consiliere juridică, consultanță fis-
cală, audit, contabilitate, consul-
tanţă pentru finanţare de afaceri, 
consultanță în afaceri

rofa textil product srl
Str. Câmpurilor, nr. 4
310495 Arad
Tel.: +40 357 401829 
Fax: +40 357 401828 
vanzari@rofa.ro
www.rofa.ro
Producție echipamente de 
protecție

sanex sa
Str. Beiuşului, nr.1  
400394 Cluj Napoca
Tel.: +40 264 415200 
Fax: +40 264 415210
office@sanex.ro
Christian Indreica
www.cesarom.ro
Producție de plăci ceramice

vinDice consult srl
Str. Mihai Eminescu, nr. 170  
020076  Bucureşti 
Tel.: +40 744 534887  
www.vindice.ro
Dezvoltare de proprietăți industri-
ale în regim built-to-own pentru 
investitori industriali. Asistență pe 
parte tehnică pentru deținători 
de proprietăți industriale, due-
dilligence tehnic și expertizări de 
specialitate
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 memBrii aHK informează 

aproape 15.000 de euro strânși la maratonul 
DHl ştafeta carpaților 
Sâmbătă, 17 iunie 2017, s-a dat Startul celei de-a opta ediții a 
Maratonului DHL Ștafeta Carpaților pentru cei aproape 1.500 
de alergători înscriși în cursă, pe o ploaie torențială. Maratonul a 
fost organizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Brașov, iar toate 
fondurile strânse din taxe de participare și donații, în valoare de 
aproximativ 15.000 de euro au fost direcționate către Comitetul 
Național Paralimpic, pentru al treilea an consecutiv. Micuții alergă-
tori, cu vârste cuprinse între 5 -13 ani au participat la Crosul Co-
piilor, peste 200 de curajosi fiind înscriși în total la toate categoriile 
competiției. Rezultatele tuturor participanților și câștigătorii de la 
fiecare categorie pot fi găsiți pe www.maratondhl.ro.  
Maratonul DHL Ștafeta Carpaților a cuprins trei categorii de pro-
be - Ștafetă (7km x 6 persoane), Semimaraton (21km) și Maraton 
(42,195 km) și s-a  desfășurat atât pe traseu montan, cât și pe 
șosea, pe ruta Predeal – Pârâul Rece – Râșnov – Poiana Brașov. 
Din 2005 și până acum, evenimentul se bucură de această ca-
racteristică unică, traseul spectaculos, care îl face special între 
acțiunile de gen din România. Maratonul DHL Ștafeta Carpaților 
este un eveniment aflat la a opta ediție, devenind unul dintre cele 
mai populare evenimente de acest gen din România, cu un nu-
măr de participanți în continuă creștere.

premiul de promovare Wilhelm Geiger pentru 
cei mai buni absolvenți
Cei mai buni absolvenţi ai Colegiului Naţional „Samuel von 
Brukenthal“ din Sibiu au fost premiaţi. Premiul de promovare 
Wilhelm Geiger, ajuns deja la a 11-a decernare, se acordă în fi-
ecare an celor mai buni 3 absolvenţi ai liceului german din Sibiu.  
În acest an premiul de promovare Wilhelm Geiger a fost acordat 
următorilor: Mihăilă Marius Dragoș (9,98), Mihu Teodora Monica 
(9,95) și Vinţan Radu (9,90). Cei trei au primit premii în bani în 
valoare de 1750 euro și posibilitatea de a efectua un stagiu de 
practică la firma Geiger în România sau în Germania. 

„Prin această dis-
tincţie am gasit 
o modalitate de 
a susţine elevi 
tineri, capabili 
si motivaţi, și în 
același timp de 
a le recunoaște 
per fo rmanţe le 

școlare extraordinare”, explică Lorand Fabian, Director Executiv 
Geiger Group România.  Premiul ar trebui sa fie un imbold de a 

aborda sarcini noi cu același angajament și motivaţie și în viitor. 
Firma Geiger este activă în România de la începutul anilor 1990, 
desfășurând proiecte complexe în domeniile infrastructură, con-
strucţii la cheie și mediu. Pe lângă domeniul de infrastructură, fir-
ma se ocupă și de agregate minerale, având mai multe balastiere, 
staţii de betoane și de asfalt. Geiger Group România cu sedii în 
Sibiu, Târgu Mureș, Iași și București este o filială a grupului de fir-
me Geiger din Germania.  Geiger este activă pe plan internaţional 
în domeniile infrastructură, imobiliare și mediu, având aproximativ 
2000 de angajaţi.

smart iD Dynamics: premiu de la zeBra tech-
nologies 
Echipa Smart ID Dynamics a primit cea mai înaltă recunoaștere 
internațională oferită de ZEBRA Technologies – distincția Overall 
Business Growth, în urma vânzărilor de echipamente și solutii ZE-
BRA, înregistrate în 2016. Smart ID Dynamics a livrat către clienții 
săi echipamente și soluții ZEBRA de peste 5 mil. EUR, numai în 
2016. Premiul a fost acordat în cadrul evenimentului anual de 
premiere, organizat de ZEBRA în acest an la Varșovia. 
Smart ID este o companie cu capital integral românesc, societate 
pe acțiuni fondată  în anul 2010 de Daniel Bongiu și Romeo Iacob, 
ce au o experiență cumulată de peste 17 ani în industrie. Încă de 
la înființare, compania a avut ca direcție principală zona de au-
tomatizare și dezvoltarea soluțiilor de mobilitate enterprise, data 
collection, Industrial IOT, digitalizarea proceselor din producție și 
furnizarea de servicii profesionale cu valoare adăugată. 
Oferta Smart ID înglobează produse software proprii, realizate pe 
o platformă flexibilă, care ajută la automatizarea proceselor din 
producție, retail, logistică, distribuție, utilități, servicii etc.; produse 
hardware de la cei mai importanți vendori de tehnologie; servicii 
profesionale și consultanță de business puse în valoare de cea 
mai experimentată echipă din piață. Web: www.smartid.ro; www.
idmag.ro. 

 amBasaDa Germaniei informează 

alegeri parlamentare 2017 în Germania
În data de 24 septembrie 2017 au loc alegerile pentru cel de-al 
19-lea Bundestag. În ce condiţii pot participa la vot cetăţenii ger-
mani stabiliţi în străinătate, aflaţi aici (în limba germană).

 anunțuri 

vânzare teren
De vânzare 19 ha în apropiere de Timișoara în comuna Moșnița 
Nouă, sat Urseni. Terenul are un plan cadastral, are acces direct 
la șosea și se află în apropiere de calea ferată Timișoara - Giroc 
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- Urseni. Terenul este situat într-o zonă aflată în continuă dezvoltare. Situaţia juridică este clară, proprietarii sunt două persoane 
fizice, trecute în Cartea Funciară. 
Persoană de contact: Huanita Spengler

E-Mail: Huanita.Spengler@gmx.de

Domeniu viticol de vânzare în Ghioroc
Localitatea Ghioroc se află la 22 km de Arad și face parte din Podgoria Minis-Maderat. Deja acum un secol au fost produse aici vinuri 
renumite și exportate în Franța, Austria și Ungaria. Poziționarea viilor Pivnițele Birăuaș este garantul pentru renumitul Cabernet Sau-
vignon, Burgund și Pinot Noir. Pe platoul din centrul domeniului Pivnițele Birăuaș se pot vizita linia de procesare a strugurilor, precum și 
pivnița unde vinul se odihnește în barrique (butoi de stejar), spre maturare.
Teren: 36 335 mp
Crama: 200 mp
Persoana de contact: Elisabeta Birauas
Tel.: 0730 282 800
E-mail: mail@pivnitelebirauas.ro 

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: 30.06.2017

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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