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EDITORIAL 
 

Stimați cititori, 

 

Va urăm bun venit la ediția actuală a AUSTRIAN BUSINESS 

NEWS, care vă prezintă ce anume pune în mișcare economia 

austriacă în Romania și ce anume se mișcă datorită ei. 

 

Dezvoltarea economică a României iese în evidență în cadrul UE, 

creșterea economică rămânând ridicată, oferind astfel un teren 

fertil pentru dezvoltarea firmelor, mai ales pentru mărirea 

salariilor. Acestea au avut de asemenea cea mai mare creștere din UE și ies în evidență cu cca. 18% 

în plus pe an, nu numai fata de Europa de Vest (cu circa 3%), ci în mod deosebit față de celelalte țări 

din CEE (cu aprox. 11%). Importantă ar fi în acest context creșterea accentuată a productivității, o 

temă pe care ar trebui pus mai mult accent în România. Ar trebui să se țină cont și de discrepanța 

dintre creșterile salariale din domeniul public cu +25%, în comparație cu cele din sectorul privat de 

+7%, în prima jumătate a anului 2017. 

 

O dificultate în contextul creșterii economice pronunțate o reprezintă dezvoltarea contractelor 

publice, unde există într-adevăr multe licitații, însă dezvoltări reale doar în puține domenii , de ex. cel 

feroviar. Domeniul infrastructurii de transport rămâne în continuare un copil vitreg al dezvoltării, el 

constituind însă o mare preocupare pentru economie. Observăm cu oarecare îngrijorare că, în ciuda 

creșterii economice și a măririlor salariale substanțiale, resursele bugetare ale guvernului sunt 

limitate și dezvoltările economico-politice pun presiune pe leul românesc. 

 

Dezvoltarea exporturilor austriece către România este una pozitivă, care în prima jumătate a anului 

2017 a crescut cu 8,1 %, ajungând la 1,1 miliarde EURO,oglindind astfel dinamica pieței. Exporturile 

românești către Austria au crescut cu 0,6 %, atingând 661 milioane EURO, ceea ce a determinat un 

dezechilibru și mai pronunțat. 

 

Echipa Advantage Austria București sprijină firmele austriece prin consultanță, dar și prin 

organizarea multor evenimente cu teme precum fonduri europene, servicii în domeniul IT sau chiar 

printr-un eveniment CEO și oferă o platformă de comunicare între firmele românești și stakeholderi 

precum și cu comunitatea de afaceri austriacă. 

 

Vă doresc mult succes și elan, iar nouă tuturor o colaborare deosebită! 

 

Cu sincere salutări, 

 

Gerd Bommer 

Consilier Comercial  
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ON TOP | MANAGMENT ÎN ROMÂNIA 
 

Managerii români sunt de top. Factorii de succes sunt umorul, cunoștințele 

lingvistice și determinarea 
 

Definiția cuvântului „Management” este una foarte simplă – așa cum e 

explicată în „Duden”, lucrarea de referință a limbii germane, și anume 

„conducerea unei companii mari sau a unei structuri comparabile, care 

cuprinde planificarea, luarea de decizii de bază și atribuirea sarcinilor”. Ceea 

ce sună în teorie atât de simplu, se dovedește practic ca fiind, însă, adeseori 

mult mai greu. Managementul de calitate este indispensabil pentru succesul 

companiei – acest lucru este valabil atât pentru România, cât și pentru Austria. Dar unde se găsesc, 

de fapt, cei mai buni manageri din Europa Centrală și de Est? Și ce îi caracterizează pe managerii 

români? Despre aceste aspecte am discutat cu austriacul dr. Klemens Wersonig, fondator și 

administrator al companiei de consultanță în domeniul personalului, TARGET Executive Search: 

  

ADVANTAGE AUSTRIA: Domnule dr. Wersonig, dvs. ați activat deja în anul 1999 în România în 

calitate de prim headhunter austriac. Au devenit și managerii români în acești 18 ani „majori”? 

 

Wersonig – TARGET: În orice caz! Managerii români nu numai că au devenit majori, dar se și află în 

mijlocul vieții profesionale și au foarte mare succes, atât bărbații, cât și femeile. Acest lucru nu este 

valabil doar în România – managerii români sunt foarte respectați în întreaga Europă Centrală. 

 

„Cât de buni sunt managerii români în comparație CEE”. Care au fost rezultatele? 

Am intervievat mai mult de 1000 manageri de top pe teritoriul Europei Centrale, în proporție de 90% 

expați, referitor la tema „Cât de buni sunt managerii CEE? Cât de competitivi sunt?”. Au fost 

comparați managerii din România cu cei din Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Cehia și Polonia. Am 

efectuat studiul în colaborare cu CEU Business School din Budapesta, precum și cu institutul de 

cercetare de piață și sondaje de opinie GfK – doi parteneri puternici – ceea ce garantează o foarte 

mare validitate a datelor prelevate. În anul 2009 am efectuat și publicat deja o dată studiul – astfel 

putem să observăm tendințe de dezvoltare. Ce s-a modificat, îmbunătățit, înrăutățit? Aici s-a arătat 

imediat primul rezultat spectaculos: România a sărit în clasamentul general al țărilor de pe locul 4 pe 

locul 2, un succes fantastic! Asta înseamnă că managerii români, bărbați și femei, și-au putut 

îmbunătăți foarte puternic imaginea. Polonia a fost la ambele studii, de necontestat, pe locul 1. Cehia 

se află pe locul 3, urmată de Ungaria, Slovacia și Bulgaria.  

 

Cum vă explicați această îmbunătățire a managerilor români? 

Se pare că România a ieșit foarte bine din criza economică mondială. Caracteristici principale 

deosebite ale managerilor români sunt contactul personal cu colegi și clienți într-o manieră 

prietenoasă, mai mult decât în alte țări. În România este foarte important umorul la locul de muncă. 

Aici funcționează colaborarea cu colegii străini vizibil mai bine, cu susținerea celor mai bune 

cunoștințe lingvistice din tot spațiul CEE. Ambiția managerilor români se situează peste medie. 

Desigur, este nevoie de îmbunătățiri, de exemplu în domeniul serviciilor și al combaterii corupției. Și 

eu apreciez, din propria mea experiență personală, românii. Își fac treaba cu foarte multă pasiune. 
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NOUTĂŢI DIN AUSTRIA 
 

 

 Gebauer & Griller: Cabluri high-tech pentru industria auto 

 

Gebauer & Griller produce cabluri, conductori şi sisteme de 

direcţie pentru industria de automobile, pentru elevatoare şi 

scări rulante şi pentru utilizări speciale. Compania se numără 

printre firmele de top la nivel mondial ce oferă cabluri de înaltă 

calitate pentru industria automobilistică. Ca. 2,5 mil. km de 

cabluri sunt livrate anual. Ca. 88% a cifrei de afaceri este 

realizată în sectorul de automobile. În anul bugetar 2015/2016 cei 3.200 angajaţi din cele 12 unităţi de 

producţie au realizat o cifră de afaceri de 425 mil. euro. Citeste mai departe 

 

 

 

 „Born Global Champions” Austria merită ce e mai bun 

 

Un număr de 46 de firme austriece nou infiinţate au fost premiate 

de Camera Economică a Austriei în ziua de 26 iunie 2017 cu 

distincţia „Born Global Champions“. Aceste distincţii au fost 

atribuite firmelor noi înfinţate (întemeiate începând cu 2012) care 

încă de la început au fost active pe pieţele internaţionale oferind 

produse sau servicii inovative şi înregistrând astfel creşteri pe 

aceste pieţe. Pentru prima dată două premii "Born Global Supporters“ au fost decernate pentru a 

încuraja două start-up-uri austriece. Mobilfunkkonzern A1 şi compania de high-tech Frequentis pun 

de asemenea de mai mulţi ani la dispoziţia noilor intraţi pe piaţă experienţa lor internaţională, 

cunoştinţele lor laborioase şi reţeaua lor internaţională Citeste mai departe  

 

 

 

 WU Executive Academy Viena - Executive MBA în Bucureşti 

 

Executive Academy a Universităţii de Ştiinţe Economice din 

Viena acordă burse parţiale în valoare de până la 35% pentru 

Executive MBA Bucureşti care începe în luna noiembrie 2017.   

Cursurile se adresează persoanelor din conducerea 

companiilor, absolvenţi de studii universitare cu experienţă de 

min. 5 ani. Programul se desfăşoară în limba engleză în 

module bloc lunare (joi - sâmbătă). Citeste mai departe 

  

http://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/20170511_Gebauer___Griller.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/20170629_FRESH_VIEW_Born_Global_Champions_III.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/20170629_FRESH_VIEW_Born_Global_Champions_III.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/Executive_MBA_in_Bukarest.ro.html
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NOUTĂŢI DIN ROMÂNIA 
 

Recepția de toamnă a economiei austriece în România 

 

Pentru a 8-a oară Secția Comecială a Ambasadei Austrie la 

București a lansat invitația de participare la tradiționala ”Recepție 

de Toamnă” - recepția economiei austriece în România - ce a avul 

loc în ziua de 5 septembrie. Consilierul Comercial al Ambasadei 

Austriei în România, dl. Gerd Bommer i-a salutat pe cei aprox. 350 

invitați prezenți în curtea Secției Comerciale și a deschis prin 

intermediul acestui eveniment, noul sezon de business. 

Secretarul de Stat, Gabriel Gheorghe (Ministerul pentru Mediul de 

Afaceri, Comerț și Antreprenoriat), Vicepreședintele Aurelian Gogulescu (Camera de Comerț și 

Industrie a României) și Președintele Franz Weiler (Consiliul Investitorilor Străini, CEO Uncia 

Asigurări) au deschis împreună cu Gerd Bommer ilustra seară. Am postat cateva poze de la 

eveniment pe pagina noastra de facebook – va invitam sa le vizionati!   

Investiții planificate pentru locații și angajați 

 

Economia austriacă privește pozitiv spre viitor: vede în 

continuare un mare potențial în piata românească și mizează pe 

o creștere comună. Prin investiții în angajați precum și în 

unitațile de producție existente, aceasta dorește să intărească și 

să dezvolte în continuare piața. Condițiile de bază importante 

pentru aceasta sunt recunoașterea de către guvernul României 

a reducerii impedimentelor birocratice, pentru intărirea și 

intesificarea pregătirii profesionale și crearea unor condiții 

cadru economice favorabile. Acestea sunt pe scurt rezultatele studiului referitor la mediul economic 

al României, studiu realizat de ADVANTAGE AUSTRIA, Secția Comercială a Ambasadei Austriei la 

București.   

 

Firmele austriece sustin dezvoltarea sistemului dual in Romania 

Sectia Comerciala a Ambasadei Austriei la Bucuresti este 

coordonatoarea proiectelor de invatamant dual realizate in 

acest moment in Cluj si Bucuresti. La Bucuresti, proiectul a 

debutat in anul scolar 2015-2016 si a reunit la Colegiul 

Economic Costin C Kiritescu elevii care au dorit sa invete 

meseria de comerciant vanzator de la  unele dintre cele mai 

mari companii de retail. In acest moment fiind inscrisi 46 elevi 

in programul o’SCAR: 15 in clasa a IX a, 16 in clasa a X a si 15 in 

clasa a XI a. La Clujul proiectul a luat nastere in anul scolar 2016-2017, la Liceul Tehnologic Aurel 

Vlaicu, unde s-a infiintat prima clasa de elevi pentru meseria de sudor. Proiectul poarta numele 

START si se desfasoara in prezent cu 2 clase, una de a IX a si una de a X a. Detalii suplimentare gasiti 

pe pagina noastra de facebook – va invitam sa le vizionati!    

https://www.facebook.com/advantageaustriaRO
https://www.facebook.com/pg/OSCAR.ScoalaComerciala/reviews/
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EVENIMENTE VIITOARE 
 
 

 

Start-Up in Austria  

16.-18.10. | Bucuresti, Cluj-Napoca si Iasi 

 

Austria s-a transformat intr-unul din acele startup hub-uri ale europei - în special fondatori din 

domeniul IT, media, științele vieții și industria creativă mizează pe Austria ți Viena, pentru a-și începe 

activitatea. Forbes a clasificat Austria ca fiind unul din cele 7 startup hotspot-uri din Europa.   

 

Din 16-18. octombrie vom aduce investitori, acceleratori și două agenții de business austriece în 

București, Cluj-Napoca și Iași. Startup-urile interesate primesc informații despre Viena, ca locație de 

business si startup-uri , despre accesul la capital și ce grupuri de clienți pot fi accesate din Austria. 

Detalii suplimentare gasiti pe pagina noastra de web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misiune economica | IT Security Romania  

8.11.-10.11.2017 | Bucuresti 

 

Din 8 până în 10 noiembrie 2017, o delegație austriacă din sectorul securității IT va vizita România 

pentru a obține o imagine de ansamblu asupra industriei românești. Companiile austriece caută 

contactele unor experți români în domeniul securității IT și potențiali parteneri de cooperare pentru 

viitoarele proiecte.   

 

In cadrul acestei misiuni economice va avea loc și Conferinta: „Cyber Security in Real Business World 

– Are you ready?” care reunește experți în securitatea IT din România și Austria pentru a discuta 

despre provocările actuale și viitoare ale avansării digitalizării în mediul de afaceri.. 

Detalii suplimentare gasiti pe pagina noastra de web. 

 

 

 

 

 

  

http://www.advantageaustria.org/ro/events/Start_Up_in_Austria_.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/events/Start_Up_in_Austria_.ro.html
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OPORTUNITĂŢI DE AFACERI 
 
 

Compost Systems GmbH  

Cu peste 80 de instalații de referință pe plan mondial Compost 

Systems este unul dintre furnizorii de top de tehnologie în domeniul 

economic al compostului și al deșeurilor. Prin punerea în funcțiune a instalației de compostare din 

Bihor, cu o capacitate de circa 60.000 tone, în iunie 2016 Compost Systems prezintă un proiect de 

referință, care merită vizitat. Firma oferă servicii şi know how. Citeste mai departe 

 

HACH LANGE GmbH  

Hach-Lange este producător și consultant tehnic pentru apă potabilă și 

ape uzate din domeniul analizelor de laborator și al tehnicii măsurării de 

proces. Sistemele de analiză ale Hach Lange se bazează pe o experiență 

practică de decenii. Fie că este vorba despre aparate de măsură portabile 

sau de laborator sau de tehnica de măsurare online - de la Hach Lange 

obțineți toate produsele, care vă sunt necesare pentru analiza apei. 

Compania caută clienți direcți. Citeste mai departe 

 

Frauscher Sensortechnik GmbH  

Sistemele și soluțiile companiei Frauscher oferă informații esențiale 

pentru multiple aplicații cum ar fi anunțarea liniei libere, trecerea 

peste linii, sarcini de trigger și de comutare, supravegherea stării liniei și a componentelor trenurilor 

sau aplicații de siguranță. Frauscher oferă service complet și traininguri individuale, astfel încât 

clienții să poată să își proiecteze, configureze, instaleze, adapteze și întreține ei înșiși componentele 

și sistemele. Firma caută distribuitori. Citeste mai departe 

 

WIFI International  

WIFI, Institutul de promovare a economiei al Camerei Economice a Austriei și 

institut de formare în economie este cel mai mare institut de instruire a 

adulților din Austria. Cu cei aproape 70 de ani de experiență WIFI este un 

partener serios de educație în țară și în străinătate. Oferta cuprinde cursuri de 

instruire orientate spre practică, adaptate cursanților și seminarii în limba țării, 

în engleză sau germană, adaptate culturii țării pentru toate domeniile de 

formare pornind de la soft skills și ajungănd până la cursuri de sudură finalizate 

cu certificat internațional. Firma ofera servicii şi know how. Citeste mai departe 

 

ACF Engineering & Automation 

Firma producătoare de mașini CORNERFORMER pentru 

realizarea de colțuri formate la rece, închise, la bucățile de 

tablă plată. Această tehnică nouă înlocuiește sudatul și 

șlefuitul colțurilor si permite formarea de colțuri chiar și în 

cazul suprafețelor sensibile din toate calitățile de tablă care se găsește în comerț. Firma caută clienți 

direcți. Citeste mai departe 

 

 

http://www.schrauben.at/
http://www.siemens.at/comos
http://www.hermes-technologie.at/
http://www.live-lasersystems.at/
http://www.advantageaustria.org/ro/company/compost-systems-gmbh-2.business-opportunities.ro.html?dontCachePage=true
http://www.advantageaustria.org/ro/company/hach-lange-gmbh-2.business-opportunities.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/company/frauscher-sensortechnik-gmbh.business-opportunities.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/company/frauscher-sensortechnik-gmbh.business-opportunities.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/company/wifi-international.business-opportunities.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/company/wifi-international.business-opportunities.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/company/acf-engineering-automation-gmbh.business-opportunities.ro.html?dontCachePage=true
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PUBLICAŢII DE INTERES 
 

 
MERITĂ SĂ ACORDAŢI ATENŢIE  | AŢI VĂZUT DEJA?   
 

FRESH VIEW Magazine - structurat pe domenii vă oferă informaţii demne de luat în seamă, pe care le 

puteţi descărca direct pe computerul Dumneavoastră. Astăzi vă prezentăm două broşuri FRESH 

VIEW, pe care probabil că nu le ştiţi încă: 

 

     

  
 

FRESH VIEW |  Born Global Champions 

(Download: aici) 

 

 
 

FRESH VIEW | Tehnologia aviatiei 

(Download: aici) 

 

 
Pentru lista completă a broşurilor FRESH VIEW editions click aici. 

 
 
ŞTIAŢI CĂ… AUSTRIA ÎNSEAMNĂ AFACERI LA SUPERLATIV? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imaginile noastre video arată, de ce economia 

Austriei este surprinzător de ingenioasă. 

 

Click aici pentru a vedea de ce. 

http://www.advantageaustria.org/zentral/publikationen/ae/Special_Edition_Austria_s_Born_Global_Champions_III.pdf
http://www.advantageaustria.org/zentral/publikationen/ae/160_Aviation_Technologies.pdf
http://www.advantageaustria.org/ro/Fresh-View-.ro.html
https://www.youtube.com/watch?v=eastP_wbGQE
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ALTE LINK-URI DE INTERES 
 

PAGINA NOASTRĂ DE WEB  
ADVANTAGE AUSTRIA Romania 

PAGINA NOASTRĂ DE FACEBOOK  
ADVANTAGE AUSTRIA Romania 

 

AMBASADA AUSTRIEI 
Ambasada Austriei din Bucureşti 

 
AUSTRIAN BUSINESS AGENCY 
Agenţia ABA – Invest din Austria este prima adresă, pe care o accesează investitorii străini, atunci 

când vor să se intereseze despre Austria. 

 

DESCOPERA AUSTRIA  
Biroul din București al Oficiului Național de Turism Austria 

 

FORUMUL CULTURAL AUSTRIAC BUCUREȘTI 
Forumul Cultural Austriac este secţia culturală a Ambasadei Austriei din Bucureşti.

http://www.advantageaustria.org/ro
http://www.facebook.com/advantageaustriaRO
http://www.bmeia.gv.at/ro/ambasada/bucuresti.html
http://investinaustria.at/EN/Home/ABA-Invest+in+Austria.aspx
http://www.austria.info/ro
http://www.austriacult-bucuresti.ro/


 

 

 

 

    

    

    
 

CONTACT & SERVICE  
 

ADVANTAGE AUSTRIA Bucureşti 
Ambasada Austriei - Secţia Comerciala 

Strada Logofat Luca Stroici 15 

020581 Bucureşti 

România 

T +40 372 068 900 

F +40 372 068 909 

E bucharest@advantageaustria.org  

W www.advantageaustria.org/ro  
 

 

 

ADVANTAGE AUSTRIA, o rețea cu mai mult de 110 

birouri în peste 70 de țări oferă firmelor austriece și 

partenerilor lor internaționali o paletă de servicii 

foarte diversificată. 750 de colaboratori și 40 de 

consultanți sprijină rețeaua pentru a găsi cei mai 

compatibili furnizori sau parteneri de afaceri din 

Austria. Anual sunt organizate peste 1.000 de 

manifestări pentru a încuraja încheierea 

parteneriatelor de afaceri. Alte servicii oferite de 

ADVANTAGE AUSTRIA se orientează atât pentru 

găsirea de importatori, distribuitori sau 

reprezentanți comerciali, cât și pentru obținerea de 

informații detaliate despre domeniul de afaceri și 

posibilitatea de a intra pe piața austriacă. 

DEZABONARE 
 

Dacă pe viitor nu mai doriţi să primiţi acest newsletter, doriţi să primiţi informaţiile la altă adresă de email 

sau doriţi să recomandaţi şi alţi destinatari vă rugăm să ne comunicaţi la T 0372 068 900, E 

bucharest@advantageaustria.org.   

mailto:bucharest@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/ro
mailto:bucharest@advantageaustria.org

