
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimați citori, 

Din ediția actuală a AUSTRIAN BUSINESS NEWS aflați ce pune în mișcare economia austriacă în Romania și 

ce anume se mișcă datorită ei.  

Primăvara anului 2020 și criza provocata de Covid-19 vor rămâne veșnic în amintirea noastră. Dorim tuturor 

românilor și guvernului român, ca aceasta criză să poată fi gestionată cât mai bine și ca din această criză 

economică și de sănătate să se dezvolte noi dinamici economice care să ducă la un final conciliant al anului 

2020 și să aducă un an 2021 cu un accent mărit pe constientizarea importanței sănatății, cu legături sociale 

puternice, schimbarea comportamentului de petrecere a timpului liber, cu o relansare economică cu o 

creștere ridicată, cu noi mega tendințe (Teleworking, Nearshoring, Management și Leadership, Supply 

Chains, ...) și o stabilitate socială!  

Criza nu a fost încă depășită complet, dar ar trebui să ne concentrăm pe noi oportunități și dezvoltări și să 

încercăm să regândim și să recalibrăm modul în care trăim și lucrăm ca indivizi și societate.  

Investitorii austrieci din România rămân, ca și în trecut, un partener puternic al economiei, societății și 

guvernului român!  

Echipa Advantage Austria București oferă consultanță firmelor austrice și organizează o serie de 

evenimente pe diverse teme precum infrastructura, smart mobility, smart airports, inovație, recrutare, 

industria de prelucrare a lemnului, industria alimentară, domeniul fiscal și IT. 

Vă doresc multă sănătate și forță de muncă, iar nouă tuturor o cooperare de excepție! 

Cu sincere salutări, 

Gerd Bommer 

Consilierul Comercial 

NOUTĂŢI | ON TOP 

Asigurarea sănătății reprezintă pentru Austria o 

prioritate. Cele mai înalte pretenții referitoare la 

standardele de calitate și controalele efectuate 

permanent sunt factori care contribuie ca 

sistemul austriac al sănătății să fie unul dintre 

cele mai performante din lume. Siguranța 

pacienților, calitatea structurilor, managementul 

riscului, instruirea și perfecționarea continuă a 

personalului, precum și inovațiile tehnologice și 

organizatorice i-au conferit Austriei un rol de 

pionierat pe plan internațional. 

Austria destinație mondială 

 a sănătății 

» citeste mai mult 

https://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/20200306_FRESH_VIEW_167.ro.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wood is a trendy material. Cross-laminated 
Timber (CLT) represents a modern and 
sustainable building material, with Austrian CLT 
producers amongst the world’s top 
manufactures. 
 
Together with Traeinformation and the 
Technical University Graz we organized a 
webinar focusing on the arguments regarding 
the use of timber in construction. 

  SEPTEMBER 20 2018, BERLIN 

 » Find all UPCOMING EVENTS on our website 

event details 

  În Austria, 58% din întreaga populație folosește 

serviciile de online banking, 34% își rezolvăm 

afacerile financiare atât online cât și prin filialele 

băncilor, iar doar 8% nu întrebuințează deloc 

serviciile digitale. Astfel Austria se situează pe 

locul trei din Europa dupa Olanda și Belgia.   

 

 

 

 

Austria ocupă locul trei din Europa la 

întrebuințarea serviciilor de online banking, 

situându-se dupa Olanda (77%) și Belgia (63%). 

Această statistică este redată în Global Retail 

Banking Report 2019, raport realizat de Boston 

Consulting Group (BCG) și care poartă titlul ”The 

Race for Relevance and Scale”. 

 

 

 

 

 

Austria ocupă locul trei din Europa la 

întrebuințarea serviciilor de online banking, 

situându-se dupa Olanda (77%) și Belgia (63%). 

Această statistică este redată în Global Retail 

Banking Report 2019, raport realizat de Boston 

Consulting Group (BCG) și care poartă titlul ”The 

Race for Relevance and Scale”. 

Austriecii sunt pe primele locuri în 

Europa la utilizarea serviciilor de 

online banking 

» citeste mai mult 

Locuințele sociale din Viena reprezintă un model 

international. UNESCO împreună cu Netexplo au 

premiat zece orașe din întreaga lume pentru 

rezultatele lor deosebite în diferite domenii 

sociale. Viena a fost premiată pentru ”politica 

inovatoare, inteligentă, interconectabilă și 

durabilă a construcției de locuințe sociale”. 

Smart Cities Award apreciază 

construcțiile de locuințe sociale din 

Viena 

» citeste mai mult 

FAW Jiefang, unul dintre cei mai mari 

producători chinezi de vehicule utilitare va porni 

împreună cu Austria Superioară, o afacere 

stabilă. Concernul chinez a devenit de scurt 

timp membru al Automobilcluster  și va 

deschide în Steyr primul centru de dezvoltare 

din Europa. 

Gigantul chinez producător de 

vehicule utilitare aduce Austria 

Superioară pe banda de mare viteză   

» citeste mai mult 

 

Găsiti toate stirile pe 

pagina noastră de Web 

 

» vezi aici 

 

Prin înființarea celor două laboratoare noi de 

cercetare și dezvoltate, TU Graz va deveni o 

interfață între știință și economie. Laboratoarele 

vor fi conduse de Anton Glieder, o legendă a 

biotehnologiei moleculare, cercetător al 

sistemelor și mecanismelor proteinei Pichia 

pastoris. 

Cooperare între economie și știință - 

două noi laboratoare de C&D 

 la TU Graz 

» citeste mai mult 

https://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/Oesterreicher_bei_Online-Banking_fuehrend_in_Europa.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/Smart_Cities_Award_wuerdigt_Wiens_sozialen_Wohnbau.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/Chinesischer_Fahrzeug-Gigant.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/newsuebersicht.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/Kooperation_Wirtschaft___Wissenschaft__Zwei_neue_CD-.ro.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BUSINESS OPPORTUNITIES 

 » see details 

 
BUSINESS OPPORTUNITIES 

 

 

 

 

 

  

 OPORTUNITĂŢI DE AFACERI 

Franz Krainer Fleisch- u. 

Wurstwaren GmbH 

 

Krainer fabrică produse crud 

uscate precum slănină, șuncă 

fiartă cârnați și alte mezeluri 

de înaltă calitate.  

  

Compania caută:  

reprezentant 

HellermannTyton GmbH 

 

 

Producător de top de produse 

destinate înmănuncherii, 

fixării, legării, izolării, 

protecției și marcării cablurilor 

si conductorilor. 

Compania caută:  

distribuitori 

Fries Kunststofftechnik 

GmbH 

 

Firma produce coșuri pentru 

spălare utilizate în domeniul 

gastronomic, coșuri 

industriale, ambalaje 

industriale, matrițe tehnice. 

Compania caută:  

colaboratori 

» vezi detalii » vezi detalii » vezi detalii 

 

Österreichische 

Kontrollbank AG 

 

OeKB oferă finanțare pe 

termen lung, cu rate de 

dobândă foarte atractive 

pentru achiziționarea de 

bunuri de capital din Austria. 

Compania oferă:  

servicii şi know how 

Österreichische 

Entwicklungsbank AG 

 

OeEB oferă soluții de 

finanțare personalizate 

pentru proiecte de investiții în 

țările în curs de dezvoltare și 

emergente. 

Compania caută:  

servicii şi know how 

» vezi detalii » vezi detalii 

   OPORTUNITĂŢI DE 

AFACERI  

găsiți pe pagina 

noastră de Web 

 

» vezi aici 

 

 

EVENIMENTE VIITOARE 

Septembrie - București, Brașov, Alba Iulia, 

Sibiu 

 

Austria Showcase Infrastructura, 

Smart City & Smart Airports 

 

» detalii eveniment 

Aveți ocazia de a întâlni firme austriece din 

domeniile managementul apelor, deșeurilor, 

tehnologiei mediului, infrastructurii și 

gospodăririi comunale, precum și al mobilității 

urbane. 

Octombrie - București, Cluj Napoca 

Dezvoltatori de software și IT austrieci, precum și 

companii tradiționale care caută resurse IT, se 

întâlnesc în București și Cluj cu profesioniști 

români.  

Austria Showcase – IT nearshoring și 

staff augmentation în România 

» detalii eveniment 

» Gasiti toate evenimentele viitoare pe pagina noastră de Web 

https://www.advantageaustria.org/ro/company/franz-krainer-fleisch-u-wurstwaren-gmbh.business-opportunities.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/company/hellermann-tyton-gesmbh.business-opportunities.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/company/fries-kunststofftechnik-gmbh.business-opportunities.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/company/fries-kunststofftechnik-gmbh.business-opportunities.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/company/oesterreichische-kontrollbank-ag.business-opportunities.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/company/oesterreichische-entwicklungsbank-ag.business-opportunities.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/Oesterreich-in-Rumaenien.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/Oesterreich-in-Rumaenien.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/events/ASC_Smart_Cities___Smart_Airports.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/events/IT_nearshoring_.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/events/event-uebersicht.ro.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Austria’s Born Global Champions V 

 Descărcați publicația Fresh View „Austria’s Born Global 

Champions V “ ce prezintă povești de succes ale unor 

startup-uri din Austria.  

 

Gasiți toate revistele Fresh View pe pagina noastra. 

»descarca gratuit 

 

ADVANTAGE AUSTRIA 

 

 

 
Austrian Federal Economic Chamber | Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) 

ADVANTAGE AUSTRIA 

Wiedner Hauptstraße 63 | 1045 Vienna | Austria 

 

ADVANTAGE AUSTRIA București 

Strada Logofat Luca Stroici 15 | 020581 București |Romania 

bukarest@advantageaustria.org 

 

MISSION STATEMENT 

ADVANTAGE AUSTRIA, with its network of foreign trade offices, is the foreign trade promotion organisation of the Austrian 

economy. Under the auspices of the Austrian Federal Economic Chamber, ADVANTAGE AUSTRIA is Austria’s largest service 

provider and a key facilitator of Austrian export all over the world. ADVANTAGE AUSTRIA acts as an official lobby, 

representing the interests of its Austrian members, both at home and abroad. 

 

Disclosure | Data Protection 

 

You receive this newsletter because you subscribed to it. 

You can unsubscribe any time by sending us an e-mail. 

https://www.advantageaustria.org/ro/zentral/fresh-view.ro.html
https://www.advantageaustria.org/zentral/publikationen/ae/Special_Edition_Austria_s_Born_Global_Champions_V.pdf
https://www.advantageaustria.org/zentral/publikationen/ae/Special_Edition_Austria_s_Born_Global_Champions_V.pdf
https://www.advantageaustria.org/international/
https://www.facebook.com/advantageaustriaRO/
https://www.advantageaustria.org/international/
https://www.advantageaustria.org/ro/zentral/footer_pages/Datenschutz.ro.html?fallbackOpen=footerpage

