
Buletin  
informativ
Newsletter al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane

www.ahkrumaenien.ro

Septembrie 2017

 eDitorial  

 cuprins 
Evenimente pag. 2

Agenda pag. 2

AHK informează pag. 3

Conjunctură pag. 3

Branșe  pag. 4

Economie pag. 4

Social  pag. 4

Politică pag. 4

econet romania pag. 5

Noi membri  pag. 5

Membrii informează pag. 6

Târguri și expoziții pag. 6

Anunțuri pag. 6

evenimente Branşe

vizita aHK la satu mare

Reprezentanţi ai AHK România 
au efectuat o vizită la Satu Mare, 
unde au avut întâlniri cu autorităţile 
locale şi judeţene, s-au întâlnit cu 
membri din cadrul Asociaţiei Eco-
nomice Româno-Germane şi au 
efectuat vizite la mai multe compa-
nii din municipiu şi din judeţ.
Membrii delegaţiei au susţinut şi o 
Sesiune de informare şi network-
ing. 

industria chimică cea mai 
inovatoare  

Industria chimică şi farmaceutică 
este foarte puternic orientată către 
inovație în comparația cu celelalte 
branşe din Germania. Peste 70% 
din companii îşi aduc un aport 
continuu şi important la cercetare 
şi dezvoltare. În întreaga industrie 
germană procentul este de doar 
30%. 

prognoza în creștere a produsului intern brut  

Institutele de cercetare economică au 
crescut prognoza de creştere a pro-
dusului intern brut pentru Germania 
de la 1,5% la 1,9%. Și pentru anul vii-
tor perspectivele s-au îmbunătățit. Vi-
itorul guvern federal va putea miza pe 
o conjunctură economică bună. Cele 
mai importante institute de cercetare 

economică prognozează pentru anul 
viitor o creştere economică de 2%, în 
timp ce prognoza de primăvară indica 
o creştere de 1,8%. Ar fi cea mai pu-
ternică creştere economică din 2011 
încoace. 

conjunctură

Stimați membri, 

pag. 2 bag. 4
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Tot mai multe 
companii ger-
mane sunt în 
căutare de fur-
nizori români 
de produse 
şi servicii. De 
aceea am dez-
voltat un portal 

online dedicat furnizorilor români 
din diferitele domenii ale industri-
ei, marketplace romania. Porta-
lul Furnizorilor oferă companiilor 
din România, care doresc să îşi 
extindă afacerea în Germania, 
ocazia de a-şi găsi parteneri de 
distribuție, clienți finali sau de 
a stabili noi relații de afaceri pe 
piața germană. 
Portalul este unicul instrument 
de acest fel din România, lu-
ând în considerare atât formatul 
de prezentare cât şi modelul de 
promovare a acestuia pe piața 
germană. Promovarea are loc 
prin informări directe trimise că-
tre companii germane care şi-au 
manifestat interesul de a-şi găsi 
parteneri pe piața din România, 
prin intermediul multiplicatorilor 
noştri şi de asemenea cu ocazia 
tuturor evenimentelor la care sun-
tem prezenți. Mai multe informații 
citiți la pag. 3.

     Salutări cordiale, 
Sebastian Metz

Sebastian METZ  
Director general 
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 evenimente 
Întâlnirea membrilor - București,  5 septembrie
Prima întâlnire lunară a membrilor AHK România a avut loc în 5 
septembrie, ziua în care cu 15 ani în urmă se semna documentul 
oficial prin care AHK România a fost declarată Cameră de Comerţ 
Germană bilaterală. Preşedintele AHK România, Dragoş Anasta-
siu, a vorbit despre relaţiilor economice bilaterale în toţi aceşti ani 
şi contribuţia Camerei la evoluţia acestora. Apoi a subliniat una 
din problemele majore cu care se confruntă azi România, şi anu-
me lipsa forței de muncă, care înfrânează dezvoltarea economică. 
AHK România se implică activ, prin propuneri constructive, care 
să aibă efecte peste 2-3 ani, adresate factorilor de decizie. 
Temele principale ale serii s-au referit la principalele modificări le-
gislative preconizate, legate de protecţia datelor, dreptul muncii şi 
fiscalitate. Astfel, Cătălin Grigorescu (bpv Grigorescu Ștefănică) 
a abordat subiectul noului Regulament General privind Protec-
ţia Datelor care se va aplica din mai 2018 şi care va transforma 
complet modul în care business-urile prelucrează date personale. 
Christian Weident (Stalfort. Legal.Tax.Audit) a prezentat principa-
lele modificări din Codul Muncii, precum noile obligaţii ce revin 
angajatorului şi sancţiunile aferente, dar şi alte legi legate de plata 
contribuţiilor sociale. Johannes Becker (TPA) a vorbit despre nou-
tăţile fiscale: contribuţiile sociale pentru agajaţii cu normă parţială, 
trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat, plata defalcată a 
TVA (TVA split). 

eveniment regional - satu mare, 21 septembrie
Reprezentanţi ai AHK România au efectuat o vizită la Satu Mare, 
unde au avut întâlniri cu autorităţile locale şi judeţene, s-au întâlnit 
cu membri din cadrul Asociaţiei Economice Româno-Germane şi 
au efectuat vizite la mai multe companii din municipiu şi din judeţ.
Membrii delegaţiei au susţinut şi o Sesiune de informare şi net-
working, în cadrul căreia directorul AHK, Sebastian Metz, a afir-
mat că în această perioadă este nevoie în primul rând de co-
municare, tocmai de aceea a fost orgnaizată şi această întâlnire 
de informare şi networking, deoarece este important ca opiniile 
companiilor să fie cunoscute. 
Sorana Cernea şi Alexandru Sandu (TPA Romania) au vorbit des-
pre rambursarea TVA, speţe, sfaturi practice, apărarea drepturilor 
contribuabilului, prezentând proiectul de lege privind modificările 
în domeniul plăţii TVA. Au fost prezentate părţile pozitive şi nega-
tive ale viitoarei legi. 
Rosemarie Negrea, consultant Market Entry and Business Deve-
lopment în cadrul AHK România, a prezentat Portalul furnizorilor 
din România, noul instrument AHK pentru promovarea producă-
torilor şi furnizorilor de servicii români pe piaţa germană. 
Poze de la ambele evenimente puteți vedea pe site-ul nostru sau 
pe pagina de Facebook.

 agenDa 

Întâlnirea firmelor bavareze - timișoara, 19 octombrie 
AHK România, reprezentanța landului Bavaria în România, vă 
invită la o nouă întâlnire a firmelor bavareze, de data aceasta 
la Timişoara. Dorim să aflăm mai multe despre activitatea dum-
neavoatră şi vă povestim despre activitățile noastre din ultimul 
an. Sperăm să vă bucurați de schimbul de experiență alături de 
ceilalți participanți.
persoană de contact: iuliana rusu
tel.: +40 21 2079149
e-mail: rusu.iuliana@ahkrumaenien.ro

Back2Business - București, crowne plaza, 9 noiembrie
Evenimentul oferă o platformă unică de networking pentru co-
munitatea de afaceri, oferind participanților şansa de a se anga-
ja într-un dialog semnificativ şi productiv, explorând potențialele 
oportunități de afaceri, atât în România, cât şi în afara țării. Vor fi 
prezenţi membrii a peste 15 de Camere de Comerț bilaterale din 
România, fiind unicul eveniment de acest fel din România. Anul 
trecut au participat circa 500 de profesionişti europeni în afaceri. 
Participarea este gratuită, însă vă informăm că locurile sunt limita-
te. Mulțumim Lufthansa pentru susținerea evenimentului. 

start-up the future - stuttgart, 16 noiembrie 
Evenimentul „Start-up the future” doreşte 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 şi branşe adiacente sub motto-ul „Companiile întâl-
nesc companii”. Se doreşte atragerea a circa 100 de participanți 
din cadrul unor companii deja cunoscute şi circa 20 de start-up-
uri din Europa, care să îşi prezinte soluțiile în cadrul evenimentului. 
Mai multe detalii şi înscriere găsişi aici. 

sumar al evenimentelor 

 Data locul tema

4 - 6 octombrie München Expo Real

5 octombrie București HR Get Together

12 octombrie București Conferinţa How to Build Trust in Institutional 
Arbitration 

19 octombrie Timișoara Întâlnirea firmelor bavareze
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 Data locul tema

22 - 25 octombrie Bavaria
Delegație de informare în Germania pentru 

companii din industria lemnului – construcții și 
tehnologii aferente

24 octombrie Brașov Eveniment regional 

4 noiembrie București Back2Business

6 -9 noiembrie în țară Delegație de afaceri germană în România “Eficiență 
energetică în industrie”

7 noiembrie București Simpozion: „Eficiență energetică în industrie”

 aHK românia informează 

şcoala de carte și meserii și-a deschis porțile
Proiectul de învăţământ dual Școala de Carte şi Meserii şi-a des-
chis porţile pentru cei 110 elevi înscrişi. Programul se derulează 
în parteneriat cu cinci licee din ţară în Timişoara, Sibiu, Braşov, 
Bucureşti şi Buftea. La festivitățile de deschidere elevii au fost 
întâmpinaţi de reprezentanţii companiilor Hornbach, Lidl, Rewe 
Romania (Penny Market), ai şcolilor şi inspectoratelor, ai AHK Ro-
mânia şi ai autorităţilor locale.
Festivităţile s-au încheiat cu semnarea contractele de practică 
între elevi, tutorii legali ai acestora, şcoală şi companii. Elevii vor 
primi pe toată perioada de şcolarizare o bursă de 400 RON, iar 
pe timpul perioadei de practică transportul şi masa gratuite. Ei vor 
fi integraţi în echipele companiilor şi vor primi echipamentul ne-
cesar. Pentru partea practică elevii vor avea un plan de pregătire 
bine stabilit, le vor fi alocaţi tutori care vor susţine şi supraveghea 
activitatea şi dezvoltarea lor profesională.
În cadrul acestui proiect există o colaborare strânsă între com-
panii, şcoli şi AHK România pentru susţinerea dezvoltării învăţă-
mântului profesional după model german. După încheierea celor 
trei ani de învăţământ profesional, absolvenţii acestui program vor 
primi o diplomă de calificare nivel 3 recunoscută internaţional şi o 
certificare suplimentară prin AHK România. De asemenea ei vor 
avea oportunitatea de angajare la companiile, în cadrul cărora 
desfăşoară partea practică.

marketplace romania
Portalul Furnizorilor, marketplace romania, oferă companiilor din 
România, care doresc să îşi extindă afacerea în Germania, posi-
bilitatea de a-şi găsi parteneri de distribuție. 
Cela mai importante beneficii:
 • Vizibilitate şi promovare pe piața germană;
 • Rețea bogată de filiale şi capacitate mare de pătrundere pe 

piața germană;
 • Contact direct cu parteneri de afaceri germani;
 • Noi oportunități de afaceri.
Companiile membre ale AHK Romania beneficiază gratuit de pa-
chetul Business. Portalul se adresează exclusiv companiilor care 
doresc să îşi promoveze produsele/serviciile pe piața din Germa-
nia. Pentru detalii: www.marketplaceromania.ro. 

programul members2members 

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

 conjunctură 

prognoza în creștere a produsului intern brut
Institutele de cercetare economică au crescut prognoza de 
creştere a produsului intern brut pentru Germania de la 1,5% la 
1,9%. Și pentru anul viitor perspectivele s-au îmbunătățit. Viitorul 
guvern federal va putea miza pe o conjunctură economică bună. 
Cele mai importante institute de cercetare economică progno-
zează pentru anul viitor o creştere economică de 2%, în timp ce 
prognoza de primăvară indica o creştere de 1,8%. Ar fi cea mai 
puternică creştere economică din 2011 încoace, când economia 

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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germană îşi revenea după criza economică. 

 Branşe 

constructorii de mașini-unelte se menţin pe un 
curs ascendent
Constructorii germani de maşini-unelte estimează o creştere a ci-
frei de afaceri a branşei în acest an. Este aşteptată o creştere de 
3%, conform Asociaţiei de profil VDW. Anul trecut cifra de afaceri 
s-a ridicat la 15 mld. EUR. Pe toate pieţele importante situaţia 
este bună, iar exporturile branşei au crescut în prima jumătate a 
anului. SUA sunt a doua cea mai mare piaţă pentru această bran-
şă. China s-a dezvoltat şi a ajuns cea mai mare piaţă în ultimele 
18 luni, cu o creştere însemnată a exporturilor şi a comenzilor de 
pe această piaţă. Cele mai importante tendinţe în branşă sunt 
industria 4.0 şi uneltele inteligente. Cei mai importanţi clienţi ai 
branşei constructorilor de maşini-unelte, în care lucrează peste 
70.000 de  angajaţi, sunt industria de automobile şi construcţiile 
de maşini şi utilaje. 

crește ponderea industriei auto în economia 
germană
Industria de automobile şi-a crescut semnificativ ponderea în 
economia germană în ultimii 10 ani. Cu o valoare adăugată brută 
de 124 mld. EUR în 2015 şi cu 871.000 de angajaţi această bran-
şă-cheie a  economiei germane îşi pune amprenta pe industria 
prelucrătoare. Semnificaţia deosebită a industriei auto este dove-
dită şi la nivel internaţional. Ponderea acestui sector la valoarea 
adăugată a industriei prelucrătoare este în alte ţări mai scăzută, 
de ex. în Franţa 4,3%, în Italia 4,7%, iar în Spania 7,7%. În Ger-
mania aceasta a fost în 2015 de 19,1%.   

industria chimică cea mai inovatoare
Industria chimică şi farmaceutică este foarte puternic orientată 
către inovație în comparația cu celelalte branşe din Germania. 
Peste 70% din companii îşi aduc un aport continuu şi important 
la cercetare şi dezvoltare. În întreaga industrie germană procentul 
este de doar 30%. În 2016 cheltuielile pentru cercetare-dezvol-
tare ale branşei au fost de 10,8 mld. EUR, fiind pentru a şasea 
oară un nivel record. La această evoluție pozitivă au contribuit şi 
firmele mici şi mijlocii din branşă. Aceste firme cheltuiesc 5% din 
cifra de afaceri pentru inovații. 

 economie 

fitch menține ratingul germaniei la „aaa”
Germania a obținut cea mai bună notă din partea agențiilor de ra-
ting Fitch, Moody's şi Standard & Poor's, AAA, iar perspectivele 

sunt stabile. Experții apreciază printre altele economia diversifica-
tă cu o valoare adăugată mare şi o disciplină a datoriilor. Acest 
lucru are ca efect şi faptul că Germania se poate împrumuta, plă-
tind dobânzi foarte mici şi astfel bugetul de stat este degrevat. 

 social 

germania suferă din cauza lipsei de personal
Economia germană este una de succes, dar se îndreaptă cu 
paşi repezi spre o criză acută de personal. Conform unei esti-
mări a Institutului pentru cercetare a pieței muncii şi meseriilor 
(IAB) din Nürnberg şomajul va continua să scadă în următoare-
le luni. În 2018 vor fi în medie doar 2,5 mil. persoane fără un 
loc de muncă, cu 60.000 mai puține decât în acest an. Numărul 
persoanelor ocupate creşte la o cifră record de aproape 45 mil., 
ceea ce înseamnă o ocupare de aproape 100%. Acest lucru nu 
este valabil pentru toate regiunile, dar mai ales în sud-vestul țării 
forța de muncă este tot mai greu de găsit. Conform standardelor 
internaționale rata şomajului este de numai 3,8% la nivel național. 
Conform calculelor Agenției federale de ocupare a forței de mun-
că aceasta este de 5,7%.   

 politică 

alegeri parlamentare în germania
Uniunea Creştin-Democrată (CDU) şi Uniunea Creştin-Socială 
(CSU) au obținut o victorie netă la alegerile parlamentare din 24 
septembrie. Angela Merkel va fi reconfirmată în funcția de cance-
lar printr-un vot în Bundestag după constituirea unei coaliții ma-
joritare în parlament. Negocierile se conturează între CDU/CSU, 
Partidul Liber-Democrat (FDP, liberalii) şi Verzi (ecologiştii) şi ar 
putea dura până în decembrie. 
Conservatorii au obținut 33% din voturi (-8,5% față de scrutinul 
anterior), iar social-democrații 20,5% (-5,2%). Pe locul al treilea se 
află partidul radical de dreapta AfD (Alternativa pentru Germania) 
cu 12,6% (+7,9%), ceea ce îi permite intrarea în Bundestag. Pe 
locurile următoare se situează liberalii, cu 10,7% (+5,9%). Stânga 
radicală Die Linke a obținut 9,2% (plus 0,6%), iar ecologiştii — 
8,9% (plus 0,5%). 
Mesajul companiilor germane, conform unui studiu al Uniunii Ca-
merei de Comerț din Germania (DIHK), este clar: situația econo-
miei germane este bună, dar reprezentanții economiei îşi doresc 
un contract de coaliție pentru investiții care să pună accent în 
primul rând pe modernizarea infrastructurii şi mai multă libertate 
de acțiune pentru companii.
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 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

noutăți în domeniul energiei și mediului în ca-
drul econet meeting
În data de 12 septembrie a avut loc la Palatul Universul econet  
meeting #2, având ca temă „Energy and Environment Update”.  
Membrii econet romania şi cei ai AHK România au avut ocazia 
să afle ultimele noutăți în domeniul energiei şi mediului. Invitați 
au fost Emil Calotă, vicepreşedinte ANRE şi Andrei Orban, co-
ordonatorul Grupului de lucru Mediu din cadrul AHK România şi 
membru în Consiliul Director al Camerei. 
Aspecte semnalate de Vicepreşedintele Calotă au fost serviciul 
public de alimentare cu energie termică, dezbaterile în Parlament 
pe aceasta temă finalizând-se chiar în ziua în care a avut loc eve-
nimentul. Sistemele centralizate sunt în prezent într-o competiție 
pe care o pierd în fiecare zi între cei care vor să monteze centrale 
şi cei care rămân încă alimentați în sistem centralizat. Din punctul  
de vedere al ANRE, aceasta este o problema critică pentru Ro-
mânia şi pentru sistemul energetic românesc. Prin această lege 
se intenţionează ca pe viitor sistemele să fie bine gândite, eficien-
te şi competitive din punct de vedere al ofertei de servicii pentru 
populație. 
O altă mare problemă semnalată în cadrul întâlnirii a fost eficiența 
energetică, motiv pentru care ANRE are în Parlament o lege pri-
vind un plan de eficiență, care stabileşte direcțiile de acțiune, mo-
nitorizează ministerele şi autoritățile responsabile în plan sectorial, 
dar şi planul sectorial de acțiune şi planurile individuale de eficien-
tizare la nivelul marilor consumatori.

„În România sunt două zone unde avem cele mai mari niveluri de 
ineficiență energetică. Unul este, în general, locuirea — tot ce 
înseamnă clădiri, publice şi individuale, şi al doilea mare sector cu 
mari ineficiențe îl reprezintă infrastructura de transport şi distribuție 
în sistem centralizat din marile oraşe. România are şi o structură 
de consum pe partea de încălzire atipică față de țările membre, 
pentru că încă avem o zonă rurală subdezvoltată, cu o pondere 
importantă. 49,4% din populație încă locuieşte în zone rurale, cu 
sisteme de încălzire de tip dezorganizat, consumând în mod ab-
solut ineficient biomasă, lemn”, a precizat vicepreşedintele ANRE.
În ceea ce priveşte mediul, s-a discutat mult despre problemele 
acestui sector, despre activitatea Grupului de lucru Mediu din ca-
drul AHK România şi de modalitatea prin care AHK poate veni în 

sprijinul membrilor săi. 
După dezbatere, cei circa 50 de participanți au avut ocazia de a 
se cunoaşte mai bine, în cadrul sesiuni de networking organizată 
de AHK România.
Întâlnirile econet meetings sunt evenimente tematice de network-
ing sub motto-ul „Cooperare româno-germană pentru dezvoltare 
durabilă”, care se adresează membrilor AHK şi partenerilor eco-
net. Următorul econet meeting va avea loc în data de 12 decem-
brie şi va avea ca temă Green Buildings. 
persoană de contact: ilinca pandele
e-mail: pandele.ilinca@ahkrumaenien.ro
tel.: +40 21 2079117; fax: +40 21 2231538

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

Bcr pensii, societate de 
administrare a fondurilor de 
pensii private sa
Calea Victoriei, nr. 15, etaj 3, 
Podium,
030023 Bucureşti
Tel.: +40 21 3086503
Fax: +40 21 2324035
pensiibcr@bcr.ro
www.pensiibcr.ro
Radu Crăciun
Administrare fonduri private de 
pensii

gopet romania srl
Str. Gheorghe Țițeica, nr. 212-214
 et. 3
020305 Bucureşti
Tel.: +40 21 2429849
Fax: +40 21 2429847
office-ro@gopettrans.com
https://ro.gopettreans.com
Petrov Peter Lilkov
Transport, depozitare și logistică

top metrology srl
Bd. Iuliu Maniu, nr. 7-11 
060813 Bucureşti 
Tel.: +40 31 4358402
Fax: +40 378 105808
office@topmetrology.ro 
www.topmetrology.ro
Florin Pisica
Comerț și servicii adiacente cu 
echipamente industriale metrolo-
gice și de laborator

chircu prod-impex company 
Str. Constantin Drăgan, nr. 4 
032855 Bucureşti 
Tel.: +40 21 3114949
Fax: +40 21 3114948
office@chircuprodimpex.ro
http://chircuprodimpex.ro
Ioana Chircu
Fabricare și distribuție: fibre 
metalice, alice pentru sablare, 
lână metalică

pop și asociații sca 
Str. Popa Nan, nr. 6
024077 Bucureşti 
Tel: +40 21 2520356
Fax: +40 21 2520365
contact@pop.associates 
https://pop.associates
Maria Pop
Consultanță juridică

icco energ srl
Str. Şcolii, nr. 8, camera 10 
500059 Braşov 
Tel.: +40 268 401267
Fax: +40 268 401266
energ@icco.ro
www.icco.ro
Doru Acsinte
Furnizare de energie electrică 
și servicii de consultanță, pro-
iectare execuție și mentenanță 
a instalațiilor electrice de joasă, 
medie și înaltă tensiune, sisteme 
de automatizare industrială
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 memBrii aHK informează 

o nouă clădire de birouri pentru Bosch service 
solutions
Bosch Service Solutions, furnizorul global de servicii de exter-
nalizare a proceselor de afaceri, îşi consolidează poziția pe piața 
locală şi planifică relocarea activităților sale în noua clădire ISHO 
Offices din Timişoara, la jumătatea anului viitor. Noul complex 
imobiliar, care dispune de arhitectură contemporană şi integrea-
ză numeroase soluții tehnice de ultimă generație, este amplasat 
central şi permite accesul facil la mijloacele de transport în comun 
şi la diverse zone de interes. În prima etapă aferentă mutării, care 
se va încheia la sfârşitul anului 2018, Bosch va închiria patru etaje, 
cu o suprafață totală de 6.600 mp. Locația din Timişoara a înre-
gistrat o creştere cu două cifre în 2016, fiind principala locație din 
Europa ce oferă servicii externalizate pentru grupul Bosch.
În 2017, Bosch Service Solutions continuă să se concentreze 
asupra proiectelor internaționale, fie în domeniul activităților ad-
ministrative şi de suport în afaceri, fie în domeniul suportului teh-
nic.  De asemenea, Bosch acordă o atenţie deosebită dezvoltării 
profesionale a angajaţilor săi. Prin parteneriatele cu universitățile 
locale, compania a oferit în anul 2016 un program de practică, în 
care 12 studenți au avut şansa să înțeleagă ce înseamnă activi-
tatea într-o companie multinațională, care oferă soluţii de afaceri. 
Locația Bosch este din ce în ce mai atractivă pentru străini, 38 de 
expați desfăşurându-şi momentan activitatea în Timişoara.
  

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 

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

CeMAT ASIA Shanghai 
31 octombrie - 3 noiembrie 2017
Târgul internațional pentru logistică şi intralogistică
www.cemat-asia.com

PTC Asia, Shanghai
31 octombrie - 3 noiembrie 2017
Târgul internațional pentru hidraulică şi pneumatică
www.ptc-asia.com

Persoane de contact târguri în cadrul AHK România:
Deutsche Messe Hannover şi 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 

Birou de închiriat
După o perioadă îndelungată, ne mutăm din frumosul nostru bi-
rou de pe Aleea Alexandru nr. 10 şi dorim să îl ajutăm pe proprie-
tarul nostru să găsească un nou chiriaş de încredere. Biroul con-
stă din 10 camere dispuse pe două etaje într-o vilă aflată direct 
în partea de nord centrului oraşului. Proprietarul vorbeşte fluent 
germană, iar doi angajați se ocupă permanent de buna întreținere 
a imobilului. 
În cazul în care sunteți interesați, vă rugăm să ne contactați:
David-Sebastian Stein 
E-mail: office@steinandpartner.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
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