
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimați cititori, 

 

Cu bucurie vă prezint noua ediție a newsletter-ului nostru AUSTRIAN BUSINESS NEWS! Atunci când toata 

lumea a crezut că am depășit un al doilea an economic plin de provocări si a început sa privească optimist 

spre viitor, a venit criza din Ucraina și odată cu ea un război în imediata noastră vecinătate. Acum avem 

amenințări la adresa securității, probleme mai acute ale lanțurilor de aprovizionare, criza refugiaților, 

inflație ridicată și în creștere, deficit masiv al forței de muncă, prețuri ridicate la energie și deficit de materii 

prime. Curajul și elanul despre care am vorbit în ediția trecută a newsletter-ului nostru devine acum baza 

existențială pentru modelarea viitorului nostru. Va trebui sa ne adaptăm strategiile în consecință și nu mai 

putem porni de la un Best-Case-Szenario. 

 

Avem și un aspect pozitiv la care nu ne-am așteptat. Austria și România au atins un record istoric în 

comerțul bilateral, cu mult peste anul 2019, considerat cel mai bun an de până acum. În anul 2021 Austria a 

exportat mărfuri în valoare de 2,97 miliarde EUR (+ 26,1%) și a importat din România în valoare de 2,16 

miliarde EUR (+ 36,7%). Comerțul bilateral a atins 5,13 miliarde EUR, cel mai ridicat nivel istoric. În plus, 

Secția Comercială a Ambasadei Austriei consiliază atât de multe proiecte de investiții ale companiilor 

austriece în România ca niciodată! Felicitări economiei românești precum și companiilor austriece! 

Datele de bază privind comerțul și investițiile sunt foarte pozitive, perspectivele economice viitoare sunt 

întunecate de criza, război, inflație și probleme ale lanțurilor de aprovizionare. 

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

evenimente pe diverse teme precum infrastructură, smart mobility, smart airports, eGovernment, industria 

auto și cea metalurgică.  

 

Sper să putem contribui toți la depășirea crizei din Europa și să ieșim cât mai nevătămați posibil din această 

criză!  Vă doresc mult success, iar nouă tuturor o cooperare de excepție! 

 

Cu sincere salutări, 

Gerd Bommer 

Consilierul Comercial 

NOUTĂŢI | ON TOP 

În iunie 2021 GoStudent scria: După o investiție 

de peste 200 de milioane EUR, am devenit 

unicorn. 

Trendul de succes continuă și la începutul acestui 

an. Platforma austriacă de mentorat online a 

reușit să obțină o investiție de 300 de milioane de 

euro, cea mai mare sumă de investiție pentru un 

start-up austriac de până acum 

GOSTUDENT - UN UNICORN LA 

COTE ÎNALTE 

» citeste mai mult 

https://www.advantageaustria.org/ro/news/20220119-gostudent.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 

SCHIEBEL CAMCOPTER® S-100, soluții pentru poliția de frontieră   
Un număr de 54 de participanți au luat startul 

pentru Austria anul acesta, câștigând 33 de 

medalii - un rezultat record. Acest blinaț arată 

printre altele, că tinerii muncitori calificați din 

Austria se regăsesc în topul absolut al Uniunii 

Europeane și demonstrează încă o dată că 

sistemul de învățământ dual din Austria are un 

nivel excepțional. 

EUROSKILLS 2021: TINERII 

PROFESIONISTI DIN AUSTRIA, CEI MAI 

MAI BUNI DIN UE! 

» citeste mai mult 

Startup-ul austriac Coinpanion permite tuturor 

celor intersați, chiar dacă nu au cunoștințe 

prealabile în domeniu, să aibă acces la piața 

criptomonedelor. Coinpanion se preocupă de toate 

aspectele, respectiv începând de la simpla intrare 

pe piață până la gestionarea automată a 

criptomonedelor. 

Startup-ul austriac Coinpanion - 

investițiile în criptomonede 

» citeste mai mult 

Vinurile PIWI din Austria au câștigat deja premii 

foarte importante, cum ar fi de exemplu premiul 

internațional pentru vin PIWI. În 2021, patru 

sortimente de vin albe au primit cea mai înaltă 

distincție, Great Gold, iar un Souvignier Gris din 

Austria Inferioară a primit chiar cel mai bun 

rating de 98 de puncte. 

PREMIUL CEL MARE LA PIWI WINE 

AWARD 2020 & 2021 

» citeste mai mult 

 

Găsiti toate stirile pe 

pagina noastră de Web 

 

» vezi aici 

 

Grupul franco-belgian, Louis Delhaize Group, 

proprietarul magazinelor Cora din România, vinde 

grupului austriac Supernova șase spații de retail 

în care funcționează unele dintre 

hipermarketurile sale; el râmâne însă chiriaș în 

aceste locații. 

Potrivit estimărilor Ziarului Financiar, afacerea 

valorează zeci de milioane de euro. 

LOUIS DELHAIZE - CORA ÎN ROMÂNIA 

» citeste mai mult 

https://www.advantageaustria.org/ro/news/20211021_Euroskills_2021.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/news/High-Tech_Gruenderfonds_investiert_in_oesterreichisc.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/news/10-MAL_GROssES_GOLD_FUeR_OeSTERREICH_BEIM_PIWI-WEINP.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/news-overview/ro
https://www.advantageaustria.org/ro/news-overview/ro
https://www.advantageaustria.org/ro/news/Louis_Delhaize__Cora_Romania.ro.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BUSINESS OPPORTUNITIES 

 » see details 

 
BUSINESS OPPORTUNITIES 

 

 

 

 

 

  

 OPORTUNITĂŢI DE AFACERI 

Ruttensteiner Consulting  

 

Este o agenție de consultanță în 

afaceri care a fost fondată în 

1993. Ruttensteiner Consulting 

ajută și susține clienții la 

înființarea de companii în 

Austria și din întreaga lume 

 

Compania caută: clienți  
 

 

Compania cauta: clienți  
 

KRAUS & NAIMER 

PRODUKTION GMBH 

De mulți ani Kraus & Naimer 

asigură forța motrice în 

domeniul electrotehnicii și al 

tehnologiei pentru aparatele de 

comutație.. 

 

 

Compania caută: clienți  
 

Rosenbauer International AG 

 

Compania dezvolta si produce 

vehicule, tehnologie de 

stingere, echipamente si 

solutii digitale pentru 

pompieri profesionisti, 

industriali. 

 

Compania caută: clienți  
 

» vezi detalii » vezi detalii » vezi detalii 

 

Gmundner Fertigteile 

 

A fost fondată în 1972 fiind 

titular de brevet și producător 

al sistemului de acoperire în 

zona șinelor de cale ferată 

BODAN. 

 

Compania cauta: clienți 

HellermannTyton GmbH 

 

Producător și furnizor de 

produse pentru legarea, 

fixarea, procesarea, 

conectarea, izolarea, 

protejarea și etichetarea 

cablurilor. 

  

Compania cauta: clienți 

» vezi detalii » vezi detalii 

   OPORTUNITĂŢI DE 

AFACERI  

găsiți pe pagina 

noastră de Web 

 

» vezi aici 

 

 

EVENIMENTE VIITOARE 

 AUSTRIA SHOWCASE: 

INFRASTRUCTURĂ 2022 

» detalii eveniment 

Companii austriece active în domeniul 

infrastructurii vor vizita mai multe orașe din 

România precum București, Brasov, Targu 

Mures și Cluj Napoca și se vor interesa de 

posibilitățile de colaborare si de derulare a unor 

proiecte commune… 

 

In toamna 2022 primim vizita unei delegatii de 

companii austriece care ofera servicii, produse si 

solutii in domeniile e-guvernare si administrare 

inteligenta. 

AUSTRIA SHOWCASE: E-

GOVERNMENT ÎN ROMÂNIA 2022 

» detalii eveniment 

» Gasiti toate evenimentele viitoare pe pagina noastră de Web 

https://www.advantageaustria.org/ro/company/ro/ruttensteiner-consulting-dietmar-erwin-ruttensteiner?pk=eyJpdiI6InM4STNVK0VUNmw5dVdrTDRENHZaN3c9PSIsInZhbHVlIjoiRUJWV3VLSmdpcHpLcFRyWXRcL3c3eWlnYWRIZkFJRURsVnE2QUIxb1ZEdUlkMTJqYlNQd2tnbzg3Q3lIS2RrRjlXdnRPSXdEZ2xrZEpWVnEzR1M0RDdqRmNBNUNDYkgxQTduXC9ON2RXR1kzY3YrMjc4VTZTVG95bEJVQnNRQ2hBYXZ5eXRaQVJRZXpHMUVCa2FNR2w5S0E9PSIsIm1hYyI6Ijg5YzA4ZDMzMTQzYmMwYTg5ZDc4ZTFiZGQwNWFkMjE1OWJlOTNkNzI5OGViNjhmZWQ5NDMyNzllNzYxMDBhZmYifQ==#companyprofile
https://www.advantageaustria.org/ro/company/ro/kraus-naimer-produktion-gmbh?pk=eyJpdiI6ImppMVdoRjQxSHR6MTJXZ2kxcVwvR1ZBPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImJpbDNWOGo1MGhMZkxDRzlJYU9peWdRZGNUdlpBNmV1SXBDQlF5ZGFWZ1RZcHpqc2F2OHZsckwyeUx6SDA1SHBPMGI5OHNOWFpcL1NTN0pqOHhIZlZ1VThHQUpCTEdZQitSOFdUbUhwMU54T2Jpa0hUa2VXQ0VlS042ZW82WE9xb2NvcmNvRUtXVDFrVmtCdnU1UmFFQ096NTV0WWROMFZYXC90ak5uTmZwQWlnU243UlIyYkVYNXFnVDdxSkl1NzRPIiwibWFjIjoiM2IyN2M3MzU4OWVlZTdkY2Y2OTlmYzhhZjRmNGY2YzhhZmUyMmNkMTc2MjViMGZhZmE5MWIwZDdhNjBkMWUwMCJ9#companyprofile
https://www.advantageaustria.org/ro/company/ro/rosenbauer-international-ag-2
https://www.advantageaustria.org/ro/company/ro/rosenbauer-international-ag-2
https://www.advantageaustria.org/ro/company/ro/bodan-gmundner-fertigteile-gesmbh-co-kg
https://www.advantageaustria.org/ro/company/ro/hellermann-tyton-gesmbh#companyprofile
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/Showcase_Infrastruktur_2022.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/events/ASC_E-Government_2022.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/events/next/ro


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medical Technologies 

Descărcați publicația Fresh View „ Medical Technologies “ 

ce prezintă povești de succes ale unor startup-uri din 

domeniul medical si farmaceutic 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/ro/zentral/publikationen/ae/publikationen/169_Medical_Technologies.pdf
https://www.advantageaustria.org/ro/zentral/publikationen/ae/publikationen/169_Medical_Technologies.pdf
https://www.advantageaustria.org/international/
https://www.facebook.com/advantageaustriaRO/
https://www.advantageaustria.org/international/
https://www.advantageaustria.org/ro/zentral/footer/Datenschutzerklaerung.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/zentral/footer/Datenschutzerklaerung.ro.html

