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economie Branşe

economia germană - creștere 
de 2% 

Economia germană a crescut mai 
puțin în trimestrul al doilea al aces-
tui an decât arătau estimările, dar 
stă încă foarte bine mai ales dato-
rită creșterilor din trimestrele an-
terioare. Economiștii apreciază ca 
posibilă o creștere cu 2% pentru 
2017. 

constructorii germani - 2017 
un an record

Cererile pentru constructorii de 
mașini și utilaje din Germania au 
crescut în luna iulie cu 10%, con-
form unui comunicat al Asociației 
de profil, VDMA. Pe lângă 
activitățile profitabile din afara țării, 
constructorii de mașini au înre-
gistrat și pe piața internă creșteri 
semnificative. 

economia din Germania de est mai puțin optimistă  

Economia Germaniei de Est scade 
estimările pentru a doua jumătate a 
anului după estimări mai pozitive ex-
primate în luna iulie. Indicele de afaceri 
al Institutului Ifo din München a scă-
zut în intervalul celor două luni de la 
114,5 la 114,0, situându-se totuși la 
un nivel înalt. Mai ales companiile acti-

ve în industrie văd o ușoară înrăutățire 
a situației actuale a propriei afaceri 
și a perspectivelor. Indicele Ifo este 
un barometru bun pentru economia 
germană, Institutul chestionează în fi-
ecare lună 1200 de companii din Estul 
Germaniei și 7000 de companii din în-
treaga Germanie. 

conjunctură

Stimați membri, 
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Și în acest an 
Camerele de 
Comerț și In-
dustrie germa-
ne bilaterale 
(AHK) din Eu-
ropa Centrală 
si de Est au re-
alizat un ches-

tionar, din care reiese situația 
economică, dar și condițiile 
investiționale din fiecare țară în 
parte. Din chestionarul actual re-
iese că firmele germane au mai 
puţină încredere în România ca 
amplasament investiţional decât 
anul trecut și privesc îngrijorate 
către viitor, ceea ce desigur este 
în strânsă legătură cu măsurile lu-
ate de noul Guvern (instalat în no-
iembrie 2016) în ce privește mo-
dificarea legislaţiei penale. Până 
în toamna anului trecut imaginea 
de ansamblu a României era mult 
mai optimistă. 
Situaţia economică actuală este 
evaluată ceva mai bine faţă de 
anul trecut. Această îmbunătăţi-
re se resimte în macroeconomie, 
dar și în ce privește situaţia pro-
priei companii.  Însă, în ce priveș-
te perspectivele, atmosfera este 
mai puțin pozitivă. 
Citiţi mai multe în pag. 3.
 
     Salutări cordiale, 

Sebastian Metz

Sebastian METZ  
Director general 
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 aGenDa 
Întâlnirea membrilor, 5 septembrie
Prima Întâlnire a membrilor AHK România după pauza de vară 
va aduce în prim-plan ultimele modificările legislative preconizate. 
Vă invităm deci la hotelul Intercontinental la o dezbatere cu tema: 
Latest Legal News. Pentru detalii și înscriere apăsați aici. 

forum forbes cee, 24-25 septembrie
Forumul Forbes CEE este singurul eveniment regional anual 
organizat în România începând cu 2014 care reunșete editori 
din rețeaua Forbes din regiunile CEE și EMEA, alături de lideri 
internaționali din sfera politică, economică și financiară. 
Sub moto-ul „Leadership-ul contează! Următorii 100 de ani” veți 
avea ocazia să luați parte la o serie de dialoguri cu speakeri de 
renume mondial cu privire la cele mai importante subiecte ce de-
finesc actuala configurație mondială.
AHK România este partener al evenimentului, astfel că membrii 
AHK beneficiază de o reducere substanțială: 99 EUR pentru o zi,  
140 EUR pentru ambele zile. Pentru detalii despre eveniment și 
înscrieri aici. 

start-up the future, 16 noiembrie - stuttgart
Evenimentul „Start-up the future” dorește să aducă împreună fir-
me tinere/start-up-uri din domeniul tehnologic care au ca focus 
industria 4.0 cu companii deja cunoscute din industria bunurilor 
de consum și branșe adiacente sub motto-ul „Companiile întâl-
nesc companii”. Se dorește atragerea a circa 100 de participanți 
din cadrul unor companii deja cunoscute și circa 20 de start-up-
uri din Europa, care să își prezinte soluțiile în cadrul evenimentului. 
Mai multe detalii și înscriere găsiși aici. 

sumar al evenimentelor 

 Data locul tema

5 septembrie Bucureşti Întâlnirea lunară a membrilor

12 septembrie Bucureşti econet #2 legal update: Environment & 
Energy

12 septembrie Bucureşti Workshop: Invest in Digital Bavaria

14 septembrie Bucureşti Întâlnirea firmelor bavareze

21 septembrie Satu Mare Eveniment regional

25, 26 septembrie Bucureşti Forbes CEE Forum 2017

      

 Data locul tema

26 septembrie Bucureşti Business Breakfast

4 - 6 octombrie München Expo Real

5 octombrie Bucureşti HR Get Together

12 octombrie Bucureşti Conferinţa How to Build Trust in Institutional 
Arbitration 

 ahk românia informează 

programul members2members 

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

 Data locul tema

26 septembrie Bucureşti Business Breakfast

4 - 6 octombrie München Expo Real

5 octombrie Bucureşti HR Get Together

12 octombrie Bucureşti Conferinţa How to Build Trust in Institutional 
Arbitration 

Automotive: Webasto Thermo & Comfort Romania, Autonet Im-

port, Augsburg International, Automotive GURU NET

Călătorii: TUI Travel Center

Comerț: ALCOR INVEST 2000, Testo Romania, SILDAN Import 

Export, Toledo SRL

Comunicare: Lingua TranScript, Luatel

Consultanță: Werner Seeger Qualitätsmanagement

Curierat și transport: Holleman Special Transport & Project Car-

go

Energie & Mediu: RWE Energie, WESSLING România, Asociația 

Environ

Hoteluri/Restaurante: angelo by Vienna House Bucharest, 

Crowne Plaza Bucharest

Imobiliare: Regus International

Producție/prelucrare metale: Astra Rail Industries

Sănătate: Intermedicas

Servicii bancare și asigurări: ProCredit Bank, Gothaer Asigurări

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

Solutions, FSP Global, re7consulting 

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

ning Business, Organisation Consulting Prod SRL
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 conjunctură 

chestionar de conjunctură
România oferă încă oportunități bune de afaceri, dar pentru con-
tinuarea investiţiilor străine și crearea de locuri de muncă, compa-
niile au nevoie de un mediu economic stabil, stabilitate juridică, o 
infrastructură bine dezvoltată și un sistem educaţional funcțional. 
Evaluarea situaţiei economice actuale și situaţia propriei firme 
s-au îmbunătăţit ușor faţă de anul trecut, iar România  se situea-
ză la aceste capitole ușor peste media celorlalte state din Euro-
pa Centrală și de Est (ECE), reiese din chestionar. În ce privește 
investiţiile, sunt mai puţine companii germane decât anul trecut 
care declară că vor face noi investiţii, în schimb peste jumătate 
din cei chestionaţi susţin că vor crește numărul de angajaţi . 
Condiţiile-cadru politico-economice s-au îmbunătăţit în unele as-
pecte, altele însă necesită în continuare numeroase îmbunătăţiri.  
Mai ales în ce privește combaterea corupţiei, unde România a 
înregistrat progrese în ultimii doi ani, se înregistrează un regres 
semnificativ. Companiile germane sunt de asemenea foarte ne-
mulţumite de stabilitatea juridică, de administraţia publică, dar 
mai ales de infrastructură. Ca și în celelalte state din ECE o pro-
blemă o constituie și lipsa personalului calificat. 
Raportul de conjunctură va fi disponibil în curând în pagina noas-
tră de internet, la rubrica Publicaţii. Un comunicat de presă găsiți 
aici. 

economia din Germania de est mai puțin 
optimistă
Economia Germaniei de Est scade estimările pentru a doua ju-
mătate a anului după estimări mai pozitive exprimate în luna iulie. 
Indicele de afaceri al Institutului Ifo din München a scăzut în in-
tervalul celor două luni de la 114,5 la 114,0, situându-se totuși la 
un nivel înalt. Mai ales companiile active în industrie văd o ușoară 
înrăutățire a situației actuale a propriei afaceri și a perspectivelor. 
Indicele Ifo este un barometru bun pentru economia germană, 
Institutul chestionează în fiecare lună 1200 de companii din Estul 
Germaniei și 7000 de companii din întreaga Germanie. 
Institutul a anunțat că indicele a scăzut ușor pentru Germania per 
total, dar atmosfera în rândul companiilor este în continuare foar-
te bună. Economia germană este pe un trend ascendent.

 Branşe 

constructorii germani de mașini se așteaptă la 
un an record
Cererile pentru constructorii de mașini și utilaje din Germania au 
crescut în luna iulie cu 10%, conform unui comunicat al Asociației 
de profil, VDMA. Pe lângă activitățile profitabile din afara țării, 
constructorii de mașini au înregistrat și pe piața internă creșteri 

semnificative. Conform estimărilor, în acest an producția ar urma 
să crească la peste 210 mld. EUR, ceea ce reprezintă o valoare 
record. Pe principalele piețe de desfacere, SUA și China, cererea 
a crescut în prima jumătate a anului. Creșterea cererii în China 
a înregistrat un plus de 20%. Politica „America first” nu a avut 
până acum efecte negative, semnalele din SUA sunt și ele pozi-
tive. Branșa construcțiilor de mașini și utilaje are circa 1 mil. de 
angajați în Germania.

industria de mobilă creștere rezervată
Dacă în anii trecuţi industria de mobilă consemna încă creșteri 
de 3,2%, în prima jumătate a acestui an cifra de afaceri a acestei 
branșe a crescut cu doar 0,5% la 9 mld. EUR, iar așteptările pen-
tru a doua jumătate a anului sunt rezervate. Un important pilon 
de susţinere au fost afacerile companiilor din străinătate, unde 
veniturile producătorilor germani de mobilă au crescut cu 1,7%, 
în timp ce pe piaţa internă acestea au stagnat. Diferitele segmen-
te ale industriei de mobilă au avut o evoluţie diferită. Producătorii 
de mobilă tapiţată au înregistrat o scădere de 5,3%, scăderea 
pentru producătorii de mobilă de bucătărie a fost de 2,4%. În 
schimb au crescut afacerile producătorilor de mobilier pentru ma-
gazine cu 7,5%. Cota exporturilor producătorilor germani a atins 
în prima jumătate a anului un record de 32,2%. Creșteri s-au în-
registrat pe piaţa din China, unde producătorii germani de mobilă 
au consemnat o creștere a cifrei de afaceri de 27,6% și în India 
cu un plus de 32%, ceea ce este un semnal pozitiv pentru viitor.

 economie 

exporturile germane își iau avânt în primele 6 
luni
Revenirea economiei mondiale dau elan exporturilor germane. În 
ciuda unei sincope în luna iunie, în primele 6 luni Germania a ex-
portat bunuri în valoare totală de 638,4 mld. EUR, cu 6,1% mai 
mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.  Față de luna mai, 
în iunie exporturile au scăzut cu 2,8%, dar față de aceeași lună a 
anului trecut creșterea a fost de 0,7%, exporturile atingând 107,2 
mld. EUR. Și importurile au scăzut în luna iunie. În primele 6 luni 
însă s-a înregistrat o creștere de 9,2%, la 516 mld. EUR. 
Motivul pentru exporturile mai slabe în iunie a fost comerțul mai 
slab cu statele din afara UE, printre care și SUA. 

economia germană se îndreaptă spre o creștere 
cu 2%
Economia germană a crescut mai puțin în trimestrul al doilea al 
acestui an decât arătau estimările, dar stă încă foarte bine mai 
ales datorită creșterilor din trimestrele anterioare. Economiștii 
apreciază ca posibilă o creștere cu 2% pentru 2017, după ce în 
perioada 2014-2016 economia germană a consemnat creșteri 
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de 1,9%, 1,7% și 1,9%. Față de trimestrul întâi, în trimestrul al 
doilea economia germană a crescut cu 0,6%. Față de trimestrul 
al doilea al anului trecut, creșterea a fost de 2,1%. Creșterea a 
fost susţinută de consum, atât cel privat cât și cel al statului. De 
asemenea au crescut în al doilea trimestru investiţiile în utilaje, 
construcţii și alte echipamente. În schimb în ce privește comerţul 
exterior, importurile au crescut mai mult decât exporturile. Nu-
mărul de angajaţi a fost de 44,2 mil. persoane, cu 1,5% mai mult 
decât anul trecut.

lipsa de personal calificat - o problemă 
importantă pentru economie
Economia germană duce tot mai mult lipsă de personal califi-
cat. Între timp această lipsă a devenit una din problemele majore 
cu care se confruntă companiile, după cum afirmă Președintele 
Uniunii Camerelor de Comerţ și Industrie germane (DIHK), Eric 
Schweitzer. Pe lângă această problemă, toate celelalte, precum 
Brexit sau poziţia SUA, par minore. În Germania sunt prea mulţi 
șomeri pe termen lung și prea multe persoane fără o pregătire 
corespunzătoare. Nici refugiaţii nu pot rezolva problema, decât 
parţial. O soluţie ar fi ca persoanele mia în vârstă să fie de acord 
să rămână mai mult în câmpul muncii și mai multe femei să lucre-
ze cu program full-time.

Publicitate

CONTACT: 

T +40 269 206 500
INFO.ROMANIA@CRAISS.COM

VALUE ADDED  
SERVICES

ALIMENTARE LINI  
DE PRODUCTIE

MANAGEMENTUL  
AMBALAJELOR

19 000  
LOCURI IN RAFT

DEPOZITARE PE  
PODEA

DEPOZITARE PE  
RAFT

SISTEM  
INFORMATIONAL EDI

SISTEM DE  
FACTURARE AUTOMAT

10 000 m2

Cra i s s  L o gi s t i k  S. R . L . ,  Str. Sos. Alba Iulia Nr. 108, 550052 Sibiu

 social 

3,4 mil. germani trăiesc în străinătate
Majoritatea germanilor din străinătate trăiesc în Statele Unite, în 
Regatul Unit și în Elveția . Din cei 3,4 mil. de emigranți germani 
2,7 mil. au vârste cuprinse între 15 și 64 de ani. Circa 1,9 mil. 
sunt cei care și lucrează în Germania, deseori aceștia sunt bine 
pregătiți profesional și ocupă funcții de conducere. Conform 
informațiilor OECD cei mai mulți germani trăiesc în SUA (1,1 mil.), 
câte 270.000 în Regatul Unit și Elveția, câte 200.000 în Franța, 
Italia și Spania. Jumătate din emigranții germani activi, lucrează 
în meserii cu înaltă calificare. Dar există și 700.000 de pensionari, 
persoane de peste 65 de ani care trăiesc în țări cu o climă mai 
caldă decât a Germaniei. 

 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 Newsletter-ului. 

 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 în Germania pentru 
companii din industria lemnului 
AHK România organizează în perioada 22-25 octombrie 2017, 
împreună cu Bayern Handwerk International GmbH, o delegaţie 
de informare în Germania. Delegația se adresează întreprinderilor 
meșteșugărești din România, arhitecților și furnizorilor de produse 
și servicii din industria lemnului, dornici să descopere alternative, 
tehnologii, know-how și proceduri cu aplicații în acest domeniu. 
În sectorul clădirilor noi de locuințe din România există potențial 
pentru construcțiile din lemn și pentru tehnologiile prietenoase 
mediului, ce pot duce la consumuri reduse de energie și la eco-
nomisirea resurselor. Germania este un vârf de lance în ceea ce 
privește construcția caselor de acest gen. Delegația este astfel o 
bună oportunitate pentru firmele românești din domeniu de a se 
pune la curent cu cele mai moderne soluții, tehnologii și produse 
ale industriei lemnului din Germania. 
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Punctele centrale ale delegației vor fi atât evenimentul de infor-
mare din Rosenheim, cu susținerea Bayern Handwerk Interna-
tional, vizitarea unor proiecte de succes din Bavaria (München, 
Rosenheim, Parsdorf etc.), cât și discuțiile individuale, toate aces-
tea în compania specialiștilor germani. Firmele din Germania vor 
avea ocazia să cunoască delegația română pe durata vizitelor și 
în timpul evenimentului de prezentări sau a întâlnirilor B2B. 
Proiectul se desfășoară în cadrul programului Ministerului Federal 
al Economiei și Energiei din Germania pentru accesarea de pieţe 
noi cu susţinerea acestuia. Mai multe informații despre această 
inițiativă găsiți aici: www.ixpos.de/markterschliessung. 
Pentru informații suplimentare și înscrieri, vă rugăm să ne 
contactați: 
persoană de contact: ilinca pandele
e-mail: pandele.ilinca@ahkrumaenien.ro
tel.: +40 21 2079117; fax: +40 21 2231538

 memBrii ahk informează 

eurolines romania goes green – o nouă colabo-
rare cu flixbus
Eurolines Romania colaborează cu FlixBus, liderul european al 
transportului cu autocarul. Din septembrie, liniile internaţionale 
ale Eurolines Romania către Germania, Cehia, Anglia, Italia, Spa-
nia sau Franţa vor fi integrate în reţeaua de rute internaţională a 
FlixBus. Din 1 septembrie vor fi disponibile bilete pentru  200.000 
de conexiuni zilnice către 1.200 de destinaţii din Europa, atât pe 
site-ul www.FlixBus.ro cât și prin  aplicatia FlixBus App și în cele 
aproape 1400 de puncte de vânzare ale Eurolines Romania din 
întreaga ţară. Călătorii din România vor beneficia astfel de cel mai 
nou și facil acces la cea mai extinsă reţea europenă de rute de 
transport cu autocarul.
În cei 4 ani de când operează, FlixBus a construit colaborări cu 

250 de parteneri opera-
tori de autocar din în-
treaga Europă. FlixBus 
este responsabil de par-
tea de tehnologie, 
ticketing, relaţiile cu cli-
enţii, planificarea reţelei 

de rute, marketing și vânzări, în timp ce partenerii locali se ocupă 
cu operarea autocarelor. În acest mod, start-up-ul în mobilitate a 
reușit sa creeze cea mai extinsă reţea de linii de transport cu au-
tocarul și să înfiinţeze peste 6.000 de noi locuri de muncă în 
această industrie. 

„Pe parcursul următoarelor luni vom implementa servicii la bord 
adiționale în întreaga flotă de autocare, ce vor îmbunătăți sem-
nificativ experiența de călătorie a pasagerilor și vor conduce la 

atragerea de noi segmente de clienți la scară europeană. Suntem 
extrem de convinși că nu doar Eurolines Romania și partnerii săi, 
dar și întreaga industrie românească de turism vor beneficia de 
pe urma acestui parteneriat”, a menționat Dragoș Anastasiu, Di-
rector General Eurolines Romania.

centrul de cercetare și dezvoltare al continen-
tal din sibiu a ajuns la 1.000 de ingineri
Pe o piață aflată într-o continuă creștere, compania de tehnologie 
Continental își consolidează poziția în Sibiu și ajunge la 1.000 
de ingineri angajați în cadrul centrului de cercetare și dezvolta-
re. În acest an, locația Sibiu (centrul de inginerie și unitatea de 
producție) a ajuns la o echipă de 3.800 de persoane.
La centrul de inginerie sunt dezvoltate proiecte inovative care vi-
zează cele mai noi tendințe din industria automotive. În următo-
rii ani, la Sibiu va fi construită o nouă clădire destinată activității 
de cercetare și dezvoltare, formată din birouri și laboratoare cu 
o suprafață de aproximativ 12.000 mp, iar echipa  urmează să 
crească cu aproximativ 1.000 de noi colegi. Mai multe informații 
găsiți aici. 

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

aero part expert srl
Strada Carpatilor, Nr. 60
500269 Braşov
Tel.: +40 368 452088
Fax: +40 368 452089
office@aeropart.ro
Călin Ghițescu
www.aeropart.ro
Producție de piese mecanice de 
structură pentru aviație

Dachser romania srl
Bd. Iuliu Maniu, nr. 600A
061129 Bucureşti
Tel.: +40 21 3003536
Fax: +40 21 3003636
dachser.bucharest@dach-
ser.com
Alexandru Traian Dumitrescu
www.dachser.ro
Transport și logistică

cos corporate office solu-
tions
Șoseaua Bucureşti-Ploieşti 73-81
Victoria Business Park, 
clădirea 2, et.1
013685 Bucureşti

Tel.: +40 21 3171240
Fax: +40 21 3171241
office@cos.ro
Valentina Marin
www.cos.ro
Consultanță imobiliară și design

meesenburg romania srl
Str. Livezeni, nr. 79A, hala C21 
540566 Târgu Mureş 
Tel.: +40 265 256326
Fax: +40 265 256266
office@meesenburg.ro
Nicolae Banciu 
www.meesenburg.ro
Distribuitor feronerie pentru PVC 
și lemn

sGs romania s.a.
Calea Șerban Vodă, nr. 38
040212 Bucureşti
Tel.: +40 21 3354683
Fax: +40 21 3354683
sgsromania@sgs.com
Dan Doru Marinescu
www.sgs.com
Soluţii specializate: Inspecție, 
testare, verificare, certificare
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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 

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

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

ITB ASIA, Singapore
25 - 27 octombrie 2017
Bursa internațională a turismului
www.itb-asia.com

Expo Real, München
4 - 6 octombrie 2017
Târg imobiliar și de investiții
www.exporeal.net

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 

ateliere de artă Deschise în București, ediția 
enescu
În perioada 2-24 septembrie, peste 70 de ateliere de creație vor 
fi deschise pentru vizitare publicului din București, fie rezidenți, fie 
dintre cei sosiți special pentru ediția din anul acesta a Festivalul 
Internațional George Enescu. Timp de patru weekenduri conse-
cutiv, 02/03, 09/10, 16/17 și 23/24 septembrie 2017, în intervalul 
orar 12:00–20:00, artiști vizuali cu specializările pictură, sculptură, 
grafică, ceramică, sticlă, textile și metal, vă așteptă la adresele 
atelierelor lor! Pe lângă prezentarea spațiilor de creație, veți putea 
viziona mini expoziții și lucrări în diferite faze de creație sau, live, 
demonstrații ale tehnicilor de lucru. Programul și adresele atelie-
relor, harțile și profilurile artiștilor participanți, sunt disponibile la 
Ateliere.Net. Accesul în ateliere este liber. 

proiect în premieră
Societatea Mecanisme Eta 2 Srl a realizat un proiect în premie-
ră mondială, cu diverse domenii de aplicație: poate fi folosit atât 
pentru producerea de energie (eoliene, hidrocentrale, termocen-
trale) cât și pentru reducere consumului de energie (poate să în-
locuiască de exemplu un motor electric care are o putere de 10 
Kw, cu unul care are o putere de 5 Kw, lucru care nu a fost realizat 
pana acum). De asemenea poate fi folosit în industria construc-
toare de mașini.
Este primul mecanism din lume cu randamentul 2, lucru încă ne-
studiat și unic în lume, este brevetat de O.S.I.M și a fost realizat 
cu ajutorul unui institut de cercetări din România.
Acest model de mecanism, prototipul, lucrează și totodată de-
monstrează eficiența, după cum reiese din următorul film: https://

youtu.be/sucWyrueiKs 

Pentru mai multe informații: Echipa Eta 2
Daniela Luțu, e-mail: danalutu100@gmail.com

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: 31.08.2017
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