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EVENIMENT BRANȘE

Sărbătoarea Verii

Într-o atmosferă relaxantă am în-
tâmpinat vara, împreună cu cei 
peste 500 de invitați ai comunității 
de business româno-germane. În 
cadrul Sărbătorii Verii am organizat 
și în acest an tradiționala tombo-
lă pentru un scop caritabil. Astfel, 
companiile membre AHK au pus la 
dispoziție peste 450 de premii.

Industria de securitate 
informatică crește  

Securitatea informatică este tot 
mai importantă, mai ales pentru 
companii. De acest lucru profită 
o branșă întreagă, și nu doar ca 
prestator de servicii, ci ca actor pe 
piață. Mai ales IMM-urile din acest 
sector au realizat în 2017 produse 
în valoare de 27 mld. EUR. Cu 10 
ani în urmă suma era de 15,7 mrd. 
EUR.

Industria germană se teme de recesiune          

Temerile că tensiunile comerciale la 
nivel global ar putea declanșa recesi-
unea au fost alimentate de știrea că 
economia Germaniei s-a contractat 
în trimestrul al doilea cu 0,1% față de 
trimestrul anterior. În T 1 temerile se 
amelioraseră la vestea că PIB avansa-
se cu 0,4%, aproape de ritmul mediu 

de 0,5% din ultimi ani. 
Germania nu este doar cea mai mare 
economie europeană, dar și principa-
lul partener comercial al României, iar 
o scădere a cererii de exporturi româ-
nești în Germania afectează proporţi-
onal economia României.

CONJUNCTURĂ

Dragi membri, 

pag. 2 pag. 4

pag. 3

 În prima jumătate 
a acestui an v-am 
avut alături în nu-
meroase activități și 
evenimente derula-
te cu succes și vă 

mulțumim pentu 
asta. 

Privim acum către a doua jumătate 
a anului, în care vă invităm să fiți din 
nou alături de noi și promitem să nu 
vă dezamăgim.
Pe lângă întâlnirile lunare ale mem-
brilor și întâlnirile regionale, vă invi-
tăm să ne însoțiți la Expo Real Mün-
chen, cea mai mare expoziție de 
investiții în domeniul imobiliar, sau 
să luați parte la delegația pe care 
o organizăm la Smart City World 
Congress Barcelona, un eveniment 
etalon pentru tehnologiile dedicate 
orașelor inteligente.
În octombrie vă invităm la cea de-a
treia ediție a conferinței internaționale 
de arbitraj, care va reuni și în acest 
an vorbitori de marcă. Nu ratați nici 
delegațiile de informare adresate 
atât autorităților publice cât și com-
paniilor, dar și delegațiile de afaceri 
pentru companii din Germania inte-
resate de a dezvolta afaceri în Ro-
mânia.
V-am trezit interesul? Atunci ne 
bucurăm să participați în număr 
cât mai mare la evenimentele și 
delegațiile noastre.

Salutări cordiale, 
               Sebastian Metz

Sebastian METZ  
Director general 

www.ahkrumaenien.ro
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 EVENIMENTE 
Sărbătoarea Verii - 13 iunie, Hotel Caro
Într-o atmosferă relaxantă am întâmpinat vara, împreună cu cei 
peste 500 de invitați ai comunității de business româno-germane. 
În cadrul Sărbătorii Verii am organizat și în acest an tradiționala 
tombolă pentru un scop caritabil. Astfel, companiile membre AHK 
au pus la dispoziție peste 450 de premii, de la cărți, produse 
pentru picnic, produse alimentare, baterii externe până la o troti-
netă electrică. Suma strânsă din biletele de la tombolă a însumat 
peste 27.000 RON și a fost donată către două organizații: Alten-
hilfe Bukarest și echipa de robotică „WAFY”. Ne bucurăm că am 
reușit, în cadrul unui eveniment de business al AHK, împreună 
cu membrii noștri, să facem ceva pentru oamenii din jurul nostru. 
Mulțumim companiilor care au pus la dispoziție premiile generoa-
se, de asemenea aducem mulțumiri sponsorilor care au contribuit 
în mare măsură la o seară reușită:

Sponsori Gold
E.ON România 
Intermedicas
OMV Petrom

Sponsori Silver
Porsche Romania, 

Porsche Finance Group Romania, 
Porsche Inter Auto Romania

Raiffeisen Bank

Sponsori Bronz
AKKA Romserv

ASIGEST Broker

Asociaţia Environ

Banca Comercială Română

BASF România

Bosch

bpv GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ 

CENTRAL TRAVEL LUFTHANSA CITY

    CENTER

Claas Regional Center South East 

   Europe

Deutsche Bank

Dr. Pendl & Dr. Piswanger Romania SRL

DRAGER SAFETY ROMANIA SRL

ELMAS

FUCHS Condimente Romania SRL

GILESCU, VALEANU, NATHANZON &

   PARTENERII

HeidelbergCement România

Hochland

Hölscher Wasserbau 

Implenia Baugesellschaft m.b.H Wien

    Suc. Voluntari

Infineon Technologies România

Karl Heinz Dietrich International Exped

KIRCHHOFF Automotive România 

Kraftanlagen

Lufthansa

MARSH România

MAX BOEGL România

Mazars

Mercedes-Benz România 

METRO Cash and Carry România

Noerr

Regina Maria

RER Group

SALESIANER MIETTEX  

Selgros Cash & Carry

Siemens

SMART ID DYNAMICS SA

Sponsori Bronz (continuare)
STALFORT Legal. Tax. Audit.

SMART ID DYNAMICS SA

STALFORT Legal. Tax. Audit.

Star Assembly SRL

STOICA & Asociaţii

TUI TravelCenter 

Unicredit Bank

Von Consulting

Wiebe România

 AGENDA 
Sumar al evenimentelor 

 DATA LOCUL TEMA

3 septembrie București Întâlnirea lunară a membrilor AHK

6 septembrie Karlsruhe
Sesiune de informare ”Economie circulară 
în Croația și România - Oportunități pentru 

tehnologiile germane de mediu”

16 - 19 septembrie Berlin, 
Dessau

Delegație de informare pentru autorități 
publice locale și centrale în Germania: 

Eficiență energetică și energii regenerabile în 
clădirile publice

7 -9 octombrie München Expo Real

14 - 17 octombrie București, 
Cluj-Napoca

Delegația de afaceri ”Mobilitate durabilă, 
soluții destinate traficului și transportului 

public și logistică” în România

15 octombrie București #3 Annual Conference AHK International 
Court of Arbitration

27 octombrie - 
1 noiembrie Germania Romanian Startups head to Germany…

AGAIN!

 AHK ROMÂNIA INFORMEAZĂ 

Programul Members2Members 

Automotive: Webasto Thermo & Comfort Romania, Autonet 

Import, Augsburg International, Automotive GURU NET, Ca-

ditec Automation

Călătorii: TUI Travel Center, Sixt Rent a Car

Comerț: Testo Romania, SILDAN Import Export, Toledo SRL

Comunicare: Lingua TranScript, Luatel, Avalon Media, Venus 

Five Studio Foto

Consultanță juridică: Vlăsceanu, Ene & Partners; Voicu & Fili-

pescu

Iulie 2019

www.ahkrumaenien.ro
http://rumaenien.ahk.de/ro/events/event/events/intalnirea-membrilor-back-2-school/?cHash=b8a66a292c97e795a4b9afd8d36615d7
https://rumaenien.ahk.de/ro/proiecte/sesiune-de-informare-2019/
https://rumaenien.ahk.de/ro/proiecte/sesiune-de-informare-2019/
https://rumaenien.ahk.de/ro/proiecte/sesiune-de-informare-2019/
https://rumaenien.ahk.de/ro/proiecte/delegatie-de-informare-2019/
https://rumaenien.ahk.de/ro/proiecte/delegatie-de-informare-2019/
https://rumaenien.ahk.de/ro/proiecte/delegatie-de-informare-2019/
https://rumaenien.ahk.de/ro/proiecte/delegatie-de-informare-2019/
http://rumaenien.ahk.de/ro/events/event/events/romania-expo-real-2019/?cHash=f38f8b7df3943317e321c4dfc3f14727
https://rumaenien.ahk.de/ro/proiecte/delegatie-de-afaceri-2019/
https://rumaenien.ahk.de/ro/proiecte/delegatie-de-afaceri-2019/
https://rumaenien.ahk.de/ro/proiecte/delegatie-de-afaceri-2019/
http://rumaenien.ahk.de/ro/events/event/events/romanian-startups-head-to-germanyagain-1/?cHash=35c2b2f4bced3ecfc3eeffe1db89839f
http://rumaenien.ahk.de/ro/events/event/events/romanian-startups-head-to-germanyagain-1/?cHash=35c2b2f4bced3ecfc3eeffe1db89839f
https://rumaenien.ahk.de/ro/membri/members2members/automotive/
https://rumaenien.ahk.de/ro/membri/members2members/calatorii-si-deplasari/
https://rumaenien.ahk.de/ro/membri/members2members/comert/
https://rumaenien.ahk.de/ro/membri/members2members/comunicare-media/
http://rumaenien.ahk.de/ro/membri/members2members/consultanta-juridica/
https://www.facebook.com/ahkromaniaofficial/
https://www.linkedin.com/company/15158952%3Ftrk%3Dtyah%26trkInfo%3DclickedVertical%253Acompany%252CclickedEntityId%253A15158952%252Cidx%253A2-1-9%252CtarId%253A1477653045695%252Ctas%253Aahk%2520ro


3 

BULETIN  
INFORMATIV
Newsletter al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane

www.ahkrumaenien.ro

Iulie 2019

Curierat și transport: Holleman Special Transport

Energie & Mediu: RWE Energie; WESSLING România; 

Asociația Environ; Vlăsceanu, Ene & Partners

Hoteluri/Restaurante: Crowne Plaza, K+K Hotel Elisabeta

Producție/prelucrare metale: Astra Rail Industries

Sănătate: Intermedicas

Servicii bancare și asigurări: ProCredit Bank, Gothaer Asigu-

rări, Atipic Transfer Pricing Solutions

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

re Solutions, Medialine Romania, Luatel

Resurse umane, Traininguri: Euramis Consulting, Ascendia, 

TLB The Learning Business, Total Business Solutions

Testare & analiză tehnică: Dekra Certification

Informații complete despre programul Members2Members găsiți 
aici. 

Am premiat excelența în învățământul profesio-
nal dual
13 elevi au susținut examenul de certificare pentru calificarea 
„Electronist, aparate și echipamente” la sediul fabricii Robert 
Bosch din Cluj. Cei 13 tineri absolvenți au făcut aici practică pe 
parcursul celor 3 ani de învățământ dual. Emoții, împlinire, hotă-
râre și cu capul sus pentru ceea ce urmează, așa s-ar descrie 
atmosfera din timpul probelor de examen. Aceeași poveste la 
Brașov, unde 209 elevi, absolvenți ai Școlii Profesionale Germa-
ne Kronstadt, reprezintă a șasea generație de copii cu un viitor 
profesinonal sigur. Elevii au absolvit școala profesională la una 
din cele 15 companii partenere de practică, acoperind 5 calificări: 
operator pe mașini unelte cu comandă numerică, electromeca-
nic – mașini unelte și instalaţii industriale, confecţioner articole din 
piele și înlocuitori, sculer matriţer și sudor.
AHK România a supravegheat aceste examene și le-a înmânat 
elevilor cu rezultate bune un certificat de competență. Această 
diplomă atestă calitatea superioara a formării elevilor și subliniază 
că abilitățile dobândite de elevi sunt cele solicitate de piața muncii. 

 CONJUNCTURĂ 

Industria germană se teme de recesiune
Temerile că tensiunile comerciale la nivel global ar putea declanșa 
recesiunea au fost alimentate de știrea că economia Germaniei 
s-a contractat în trimestrul al doilea cu 0,1% față de trimestrul an-
terior. În T 1 temerile se amelioraseră la vestea că PIB avansase 
cu 0,4%, aproape de ritmul mediu de 0,5% din ultimi ani. 
Germania nu este doar cea mai mare economie europeană, dar 
și principalul partener comercial al României, iar o scădere a ce-
rerii de exporturi românești în Germania afectează proporţional 
economia României. Scăderea economiei germane o aduce și pe 

cea a comenzilor germane de exporturi românești. 
Exporturile germane au intrat în declin, ca urmare a cererii externe 
slabe și a conflictelor comerciale, așa cum se și așteptau analiștii. 
Ritmul anual de creștere a încetinit la 0,4% în trimestrul al doilea, 
de la 0,9% în primul trimestru, potrivit datelor ajustate la factorii 
de calendar. Biroul Federal de Statistică estimează o creștere de 
0,5% pe 2019. (Sursa: cursdeguvernre.ro)

 BRANȘE 

Magazinele de retail din Europa: Cea mai mare 
creștere 2019 în România și Lituania
GfK anticipează o creștere a cifrei de afaceri de 2% pentru ma-
gazinele de retail (brick-and-mortar) din cele 27 de țări ale UE 
analizate (mai puțin Marea Britanie) în 2019. Cele mai mari rate de 
creștere este așteptat să le aibă România (7%) și Lituania (aproa-
pe 6%). Este, de asemenea, prognozată creștere pentru Spania 
(2,4%) și Franța (2,8%). Acestea sunt câteva dintre rezultatele 
celei mai recente analize GfK asupra pieței de retail europene, 
disponibilă gratuit aici. GfK prognozează în 2019 o creștere a 
cifrei de afaceri de două procente pentru retailul format din ma-
gazinele fizice pentru țările europene. Această creștere este doar 
puțin peste rata inflației și comparabilă cu creșterea observată 
anul trecut.

Industria chimică din Germania pesimistă
Industria chimică germană nu se mai așteaptă, după scăderea 
din prima jumătate a anului, la o redresare până la final de an. Pro-
gnozele scăzute din luna martie au fost rectificate de Asociația 
de profil în scădere. Astfel, companiile producătoare din industria 
chimică și farmaceutică se așteaptă la o scădere a cifrei de afa-
ceri cu 3% și o scădere a producției de 4%.Din cauza conjuncturii 
slabe a scăzut și crearea de noi locuri de muncă. În prima jumăta-
te a anului numărul angajaților a crescut cu doar 0,5% la 464.800.

Consumul de bere a scăzut în Germania
Germanii sunt cunoscuți pentru consumul de bere. Însă în prime-
le șase luni din acest an berarii germani au vândut cea mai mică 
cantitate de bere din 1990 încoace. Distribuția de bere a scăzut 
cu 2,7% la circa 4,6 mld. litri. Față de aceeași perioadă a anului 
trecut s-au vândut mai puțin cu 13,4 mil. navete de bere.  O parte 
a scăderii era previzibilă, având în vedere că anul trecut au fost 
îndeplinite condiții cadru ideale pentru un consum de bere cres-
cut datorită Campionatului Mondial de Fotbal și unei veri foarte 
călduroase. În prima jumătate de an 2019 vânzările au scăzut atât 
în interiorul Germaniei cu 2,7%, cât și exporturile în statele UE cu 
6,1%. Doar exporturile peste Ocean au crescut ușor, cu 1,7%. 
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Industria de securitate informatică crește spec-
taculos
Securitatea informatică este tot mai importantă, mai ales pentru 
companii. De acest lucru profită o branșă întreagă, și nu doar ca 
prestator de servicii, ci ca actor pe piață. Mai ales IMM-urile din 
acest sector au realizat în 2017 produse în valoare de 27 mld. 
EUR. Cu 10 ani în urmă suma era de 15,7 mrd. EUR. A cres-
cut de asemenea numărul de angajați de la 50.000 în 2007 la 
160.000 în 2017, ceea ce înseamnă o creștere de 3,8% pe an. 
Pentru comparație pentru întreaga economie germană creșterea 
a fost de 0,9% pe an. Și salariile au evoluat pozitiv, în medie de 
la 39.000 EUR/an în 2007 la 56.000 EUR/an în 2017, se arată 
într-un studiu comandat de Ministerul federal al Economiei. Au-
torii solicită Guvernului german facilități fiscale mai mari pentru 
companiile mici și mijlocii din domeniu, pentru a se putea asigura 
avantajul competitiv și inovator în digitalizare și industria 4.0.  

 SOCIAL 

Germania a înregistrat anul trecut mai mulți 
imigranți decât emigranți
Anul trecut au imigrat în Germania cu 400.000 de persoane mai 
mult decât au emigrat. În total s-au înregistrat 1,58 mil. de per-
soane venite în Germania din străinătate. 87% dintre acestea au 
pașaport străin, în 2018 rata acestora a fost de 89%. A crescut 
în schimb migrația germanilor care trăiau în străinătate. Astfel, în 
2017 s-au întors din străinătate 167.000 de germani, iar în 2018 
numărul acestora a fost de 202.000. Și mai mulți germani însă au 
emigrat, numărul lor ajungând la 262.000. 

 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

Delegația de afaceri: Mobilitate durabilă, soluții 
destinate traficului și transportului public
În perioada 14-17 octombrie organizăm o delegație de afaceri la 
București și Cluj-Napoca care se adresează întreprinderilor mici 
și mijloci din Germania, în special companiilor din branșe precum 
mobilitatea durabilă, logistică și soluții pentru trafic și transport 
public, precum serviciile și soluțiile de e-mobility, sisteme de ma-
nagement al traficului și al spațiilor de parcare, automobile hibri-
de, soluții pentru infrastructură inteligentă, modele inovative de 

sharing etc.
În cadrul delegației vom vizita proiecte de referință, vor avea loc 
întâlniri strategice în București și în Cluj-Napoca și vom organiza 
un eveniment de specialitate. Punctul central al delegației îl repre-
zintă discuțiile individuale, care ar trebui să creeze baza pentru 
noi cooperări și viitoare parteneriate.
Proiectul se desfășoară în cadrul programului Ministerului Federal 
al Economiei și Energiei din Germania pentru accesarea de piețe 
noi cu susținerea acestuia. Mai multe informații despre program 
și înscriere găsiți aici.
Persoană de contact: Ilinca Pandele
Tel.: 021 2079117
E-mail: pandele.ilinca@ahkrumaenien.ro

 MEMBRII AHK INFORMEAZĂ 

Continental extinde clădirea de birouri din Iași: 
are plănuită o investiție de 27 mil. EUR
Continental, companie tehnologică, a început lucrările pentru ex-
tinderea clădirii de birouri existente la Iași. Imobilul a fost proiectat 
pentru o capacitate de până la 1.700 de locuri, precum și o zonă 
de testare și validare completă a produselor dezvoltate în cadrul 
companiei. 
Investiția plănuită în noua clădire va fi de 27 mil. EUR. Suprafața 
totală construită este de peste 21.000 mp. Vor fi create și aproxi-
mativ 400 de noi locuri de parcare. Lucrările vor fi finalizate până 
în luna martie, 2020. Inginerii din Iași sunt implicați în elaborarea 
tehnologiilor de vârf din industria auto, precum unități de control a 
geamurilor și trapei, aplicații de navigație și multimedia, unități de 
control pentru motoare pe benzină și motorină, precum și pentru 
invertoare utilizate la motoarele autovehiculelor hibride sau elec-
trice.

Horváth & Partners a lansat pe piața locală un 
centru de excelență
Horváth & Partners, unul dintre cei mai importanți jucători locali și 
internaționali din domeniul consultanței în management, a lansat 
pe piața locală, în luna iunie, un centru de excelență: Steering Lab. 
Valoarea unui proiect de consultanță, care include soluțiile din 
Steering Lab, se încadrează, în medie, între 100.000 și 200.000 
EUR, iar durata lui poate varia de la trei la șase luni, în funcție de 
complexitatea, tematica și cantitatea datelor ce trebuie analizate.
În cadrul Steering Lab sunt folosite soluții de ultimă generație de 
Big Data și Machine Learning, disponibile prin intermediul unor 
sisteme de Inteligență Artificială. În acest centru de excelență lu-
crează 150 de experți, care își desfășoară activitatea în Buda-
pesta și München și implementează proiecte pentru clienți aflați 
în orice zonă a lumii. Pe baza analizei datelor digitale ale unei 
companii, Steering Lab creează modele calitative și cantitative și 
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oferă soluții pentru diferite provocări de business: de la creșterea 
vânzărilor, la dezvoltare de produs, creșterea productivității, re-
ducerea costurilor, elaborarea și implementarea unor strategii de 
cross-selling etc. Mai multe detalii găsiți aici.

Senia Music - partener al Festivalului George 
Enescu
Senia Music, în calitate de dealear exclusiv al prestigiosului brand 
Steinway & Sons, este  partener al Festivalului Internațional Geor-
ge Enescu ediția XXIV. Ediția 2019, prin participarea unui număr 
de peste 2500 de muzicieni și simultan concerte programate atât 
în București cât și în alte 10 orașe din țară și 5 orașe din alte cinci 
țări, devine astfel cea mai extinsă și bogată din istoria de până 
acum a evenimentului. Festivalul Internațional George Enescu se 
va desfășura în perioada 31 august - 22 septembrie 2019.

Senia Music este cel mai mare distribuitor 
și retailer de echipamente și instrumente 
pentru industria muzicala la nivel național. 
Dezvoltam activități de producție și ex-
portăm aparatură electronică în Comuni-
tatea Europeană. Compania furnizează 

totodată, soluții de sonorizare și lumini pentru execuția proiectelor 
de amploare pentru companii private, instituții publice, organizații 
europene. 
Programul Festivalului George Enescu îl găsiți aici. 

CBRE a administrat dezvoltarea imobiliară a 
trei unități de producție
Compania CBRE, lider global și național al pieței de consultanță 
imobiliară, a gestionat în ultimii cinci ani, prin divizia de Building 
Consultancy, proiectele de construire a trei unități de producție 
din România, cu o suprafață de aproximativ 50.000 mp, care to-
talizează investiții ale clienților de peste 100 mil. EUR. Divizia de 
Building Consultancy din cadrul CBRE România a fost înființată 
în anul 2012 prin cooptarea lui Gabriel Balaban, consultant teh-
nic în construcții, cu o experiență în piața imobiliară de 23 de 
ani. Divizia s-a extins în mod organic, diversificându-și serviciile, 
astfel încât în ultimii cinci ani a fost responsabilă cu gestionarea 
proiectelor de construire pentru trei fabrici majore din diferite 
zone ale României: fabrica de elicoptere Airbus Helicopters de 
la Brașov, fabrica de sisteme electronice Kimball Electronics de 
la Timișoara și, recent, fabrica pentru producția de componente 
auto ThyssenKrupp Bilstein de la Sibiu. 

E-INFRA își dezvoltă echipa de management
E-Infra, parte a Electrogroup SA, își extinde echipa de manage-
ment, iar doi profesioniști cu experiență demonstrată preiau, în-
cepând de la 1 iulie, roluri-cheie în companie: Marius Ghica se 

alătură holdingului în rolul de CFO iar Olga Melihov în postura de 
Group Strategic Development Director.

„Marius ne va ajuta să transformăm viziunile și proiectele strategi-
ce la care lucrăm în modele de business sustenabile și profitabile, 
care să concretizeze misiunea grupului E-INFRA, de a construi 
infrastructura modernă cu impact esențial și vizibil în creșterea 
calității vieții în România și în regiune. În paralel, Olga Melihov va 
avea misiunea de a ne aduce mai aproape de clienții noștri, trans-
formând nevoia lor de infrastructură (infrastructure-as-a-service) 
în oportunități strategice de business pentru noi, dar și de a con-
tinua să dezvolte abordarea comercială integrată pentru cele 5 
companii din grup pe toate ariile principale de infrastructură pe 
care le acoperim – energie, telecom, construcții și smart city” de-
clară Daniel Farmache, CEO, E-INFRA.
Marius Ghica aduce grupului o experiență solidă în energie și în 
proiecte strategice financiare complexe. Olga Melihov a ocupat 
anterior rolul de Country Manager la BNP Paribas Real Estate 
Romania.  

MA.RA Logistics oferă un nou serviciu exporta-
torilor
MA.RA Logistics vine în întâmpinarea exportatorilor cu un serviciu 
prin care să identifice și să reducă la minimum riscurile legate 
de export și să optimizeze programul de conformitate al firmei. 
Pentru a ne mișca în complexitatea pieţelor globale, este necesar 
ca regulile și normele legate de comerţ de produse și servicii să 
fie respectate, dar este necesar și un sistem eficient de Export 
Control pentru a verifica mai ales legitimitatea schimburilor de 
produse și tehnologii militare și pentru a evita exportul produselor 
ce pot avea dublă utilizare.
Punem la dispoziție soluţii care oferă oportunitatea de a simplifica 
procesele de import și de export, transformând toate normele 
și regulile vamale într-un avantaj special pentru expediţiile inter-
naţionale. În aria conformităţii vamale, asistăm clienții cu servicii 
precum: • Proceduri de import-export și verificare a fluxurilor de 
documente; • Tariful și clasificarea vamală în ţările individuale din 
străinătate; • Calculul și atribuirea de origine nepreferenţială și 
preferenţială (SPG); • Aplicarea de acorduri comerciale de liber 
schimb.

Dentons obține opt distincții în cadrul galei Eu-
rope Women in Business Law Awards
Dentons, cea mai mare firmă de avocatură la nivel mondial, a pri-
mit opt premii în cadrul celei de-a noua ediții a evenimentului Euro-
pe Women in Business Law Awards, organizat de către Euromo-
ney Legal Media Group. Aceste premii reprezintă recunoașterea 
celor mai bune femei avocat din segmentul business și consilieri 
juridici din Europa, precum și cele mai bune firme de avocatură în 
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care femeile din profesia juridică își desfășoară activitatea.
Dentons a fost, de asemenea, recunoscută ca cea mai bună fir-
mă pentru femeile din profesia juridică în România, Franța, Lu-
xemburg, Republica Cehă, Turcia și Kazakhstan. Firma de avo-
catură din Istanbul Balcıoğlu Selçuk Akman Keki (BASEAK) care 
cooperează cu Dentons în Turcia, a fost de asemenea desemna-
tă “Best in Turkey”. Nu în ultimul rând, Dentons a primit premiul 
pentru “Cel mai bun program internațional de mentorat” pentru 
al patrulea an consecutiv pentru programul de dezvoltare profe-
sională dedicat avocaților seniori, care are ca scop dezvoltarea 
abilităților de leadership. 

Sumă record strânsă la a 10-a ediție a DHL Car-
pathian Marathon powered by MPG! 
La finalul celei de-a 10-a ediții a DHL Carpathian Marathon powe-
red by MPG, aproape 20.000 EUR vor fi donați în beneficiul spor-
tivilor paralimpici! Este cea mai mare sumă strânsă până acum, 
datorită celor peste 1.500 de alergători care au luat startul la Che-
ile Grădiștei, Fundata, și a numeroșilor sponsori care s-au alăturat 
acestei ediții. DHL Carpathian Marathon powered by MPG atrage, 
de la an la an, din ce în ce mai mulți fani din afara țării și își con-
solidează drumul către un eveniment internațional! Anul acesta, 
numărul de țări participante s-a dublat față de ediția din 2018, 
ajungând la 15. Toate detaliile despre eveniment, cât și albumele 
foto și filmul evenimentului, sunt disponibile pe site-ul www.ma-

ratondhl.ro și pe pagina Facebook DHL Maraton. 

 NOI MEMBRI 
Le urăm bun-venit noilor membri AHK România:

Assistance for living 
Steinacher Straße 15
D-71404 Korb
Tel.: +49 176 56847118  
Liliana Valentina Avramov  
http://as-living.org/ 
Crearea și promovare de locuințe 
alternative pentru persoanele cu 
dizabilități, asistență personală

ELYSEE IMPEX SRL 
Bd. Basarabia, nr. 256, Corp C1, 
Et. 1. 
030352 Bucureşti 
Tel.: +40 741 594040  
Raluca Dorobanțu
info@chairry.net 
www.chairry.net
Comerț cu ridicata al produselor 
de mobilier

Getec Servicii Energetice 
SRL 
Șos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 19-21, 
et. 6
013682 Bucureşti 
Tel.: +40 21 2332382  
Tomasz Muszynski, Christian 
Wiegang
office@getec-romania.ro
Servicii energetice pentru indus-
trie, eficiență energetică, energii 
regenerabile, contractare în 
domeniul energiei, investiții

HACH LANGE SRL
Str. Căminului, nr. 3, et. 1, ap. 1
021741  Bucureşti 
Tel.: +40 21 2053003 
Fax: +40 21 2053017 
Silvia Ondrus, Mihail Anton
info-ro@hach.com
www.ro.hach.com 
Producție și comercializare 
echipamente de măsură și control 
pentru analiza apei, distribuție 
de instrumente de laborator și 
aparate de măsură, echipamente 
consumabile de laborator

NFON GmbH
Linzer Straße 55 
3100 St. Pölten 
Tel.: +4032742755660 
Fax: +43 274 27556614
Gernot Hofstetter 
office@nfon.com
www.nfon.com
Echipament telefonic de tip cloud

Ring Hermannstadt SRL
Str. Turda, nr. 9 
550052 Sibiu
Tel.: +40 786 452543 
Ralf Ernst 
office@ring-perforating.de
Fabricarea utilajelor pentru indus-
tria textilă, perforare de materiale 
nemetalice

ROZOTI Prodcom 
Str. Oltului, nr. 7 
417050 Biharia 
Tel.: +40 259 419889 
Fax: +40 259 419888 
Ilona-Gyongyi Silaghi 
office@rozoti.ro 
www.rozoti-spedition.ro
Transport rutier de mărfuri

Senia Company 999 SRL
Str. Zorelelor, nr. 49 
900553 Constanța 
Tel.: +40 21 3123585 
Fax: +40 21 31365616 
Elisabeta Menadi 
office@senia.ro
www.senia.ro 
Comerț cu amănuntul al echipa-
mentului audio-video în magazine 
specializate, fabricare de electro-
nice de consum

Simtel Team SRL 
Spl. Independenței, nr. 319, 
clădirea X

060044 Bucureşti 
Tel.: +40 723 306679  
Iulian Nedea, Sergiu Eugen 
Bazarciuc 
office@simtel.ro 
www.simtel.ro 
Instalarea mașinilor și echipa-
mentelor industriale

Strategic Metal SRL 
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 6, 
bl. 14, 
500173 Braşov 
Tel.: +40 268 543678 
Fax: +40 268 543679 
Cătălin Vlad Țepeş
metal@strategicmetal.ro
www.strategicmetal.ro
Comerț cu ridicata al metalelor și 
minereurilor metalice, imobiliare

STUDIO ART CONSTRUCT
Str. Aleea Gornesti, nr.3 
041038 Bucureşti 
Tel.: +40 733 613893  
Ghita Catalin Florin 
office@studioartconstruct.ro 
www.studioartconstruct.ro
Servicii de proiectare și manage-
ment al construcțiilor

Teleson SRL 
Calea Baratilor, nr.18 
547025 Albeşti
Tel.: +40 265 778712
Viorica Pica 
telesonoffice@gmail.com 
www.teleson.ro
Telecomunicații prin cablu

Vox Technology Park SRL
Calea Aradului, nr. 8, et. 9, SAD 
10A/2 
300088 Timişoara 
Tel.: +40 799 000585  
Virgil Tornoreanu
office@voxtechnologypark.ro 
www.voxtechnologypark.ro
Dezvoltator imobiliar
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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 ȘI EXPOZIȚII 
Asia Fruit Logistica, Hong Kong
4- 6 septembrie 2019
Târgul Internațional pentru marketingul legumelor și fructelor 
www.asiafruitlogistica.com

IFA - World of Consumer Electronics, Berlin
 6 - 11 septembrie 2019
Echipamente electronice de consum
www.ifa-berlin.com

EMO Hannover
16 - 21 septembrie 2019
Lumea prelucrării metalelor
http://www.emo-hannover.de

CMS 2019 Cleaning. Management. Services, Berlin
24  - 27 septembrie 2019
Cleaning.Management.Services.
https://www.cms-berlin.de/

Expo Real, München
7 - 9 octombrie 2019
Târg internațional de imobiliare și investiții
www.exporeal.net 

Persoane de contact pentru târguri:
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

Stand comun al României, pentru prima dată la 
transport logistic München
Toți factorii de decizie din sectorul de transport și logistică s-au 
reunit în perioada 4-7 iunie 2019 la transport logistic München, 
târgul reușind încă o dată să fie atât punctul principal de întâlnire 
al branșei cât și platformă pentru potenţiale parteneriate, dedica-
tă schimbului de opinii pe teme de actualitate. Au participat 2.374 
de expozanţi din 63 de ţări (+10%) și în jur de 64.000 de vizitatori 
din 125 de ţări (+5%). 
Pentru prima dată, România a participat la târgul expoziţional 
cu un stand comun, organizat de AHK România. Standul a fost 
compus dintr-un mix eterogen de co-expozanţi: Dunwell Industri-
al Brokerage, Euroccoper, Port Bazinul Nou (Galați), Portul Con-
stanţa, Speed & Trust, TTS (Transport Trade Services) și Wareho-
uses de Pauw Romania (WDP Romania). 
Printre beneficiile individuale ale companiilor participante s-au 
numărat oportunităţi interesante de întâlnire cu potenţiali parte-
neri de afaceri, iniţierea de contacte pentru viitoare colaborări, 
dar și întâlnirea clienţilor, a altor companii și experţi din industrie. 
Standul comun al României la transport logistic a fost un succes, 
urmat de perspective solide și pregătiri pentru următorul stand 
comun al României în 2021.  

Bilete gratuite pentru târgul EMO Hanovra
Târgul internațional n domeniul prelucrării metalelor va avea loc în 
perioada 16 - 21 septembrie la Hanovra sub motto-ul „Smart te-
chnologies driving tomorrow’s production!“. Pentru a intra în po-
sesia unui bilet pentru întreaga perioada la târgul EMO Hanovra 
puteți să vă înregistrați pe site-ul:
https://www.emo-hannover.de/ticketregistration?oyg24
Tips-uri pentru călătoria Dvs.: Low-cost travel deals pentru vizita-
tori găsiți aici.  Pentru cazare puteți face rezervări aici.

 ANUNȚURI 

Hope and Homes for Children a inaugurat casa 
de tip familial ”Cavalerii”
În data de 11 iulie, Fundația Hope and Homes for Children și 
Holcim România, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 4 și Primăria Sec-
tor 4, au inaugurat casa de tip familial „Cavalerii”, dezvoltată în 
cadrul procesului de închidere a Centrului de Plasament „Robin 
Hood”, ultima instituție de tip vechi din acest sector. 9 copii cu 
vârste cuprinse între 9 și 17 ani, proveniți din centrul de plasa-
ment, s-au mutat în casa de tip familial, locul pe care de acum îl 
vor numi „acasă”. 
Casa de tip familial „Cavalerii”, este cea de-a 107-a casă de tip 
familial dezvoltată de Hope and Homes for Children în țara noas-
tră și prima dintre cele trei dezvoltate în parteneriat cu Holcim Ro-

www.ahkrumaenien.ro
https://www.facebook.com/ahkromaniaofficial/
https://www.linkedin.com/company/15158952%3Ftrk%3Dtyah%26trkInfo%3DclickedVertical%253Acompany%252CclickedEntityId%253A15158952%252Cidx%253A2-1-9%252CtarId%253A1477653045695%252Ctas%253Aahk%2520ro
https://www.linkedin.com/company/15158952%3Ftrk%3Dtyah%26trkInfo%3DclickedVertical%253Acompany%252CclickedEntityId%253A15158952%252Cidx%253A2-1-9%252CtarId%253A1477653045695%252Ctas%253Aahk%2520ro
https://www.linkedin.com/company/15158952%3Ftrk%3Dtyah%26trkInfo%3DclickedVertical%253Acompany%252CclickedEntityId%253A15158952%252Cidx%253A2-1-9%252CtarId%253A1477653045695%252Ctas%253Aahk%2520ro
http://rumaenien.ahk.de/ro/media/
http://rumaenien.ahk.de/ro/media/membrii-camerei-informeaza/
http://rumaenien.ahk.de/ro/media/membrii-camerei-informeaza/
https://www.facebook.com/ahkromaniaofficial/
http://www.exporeal.net 
mailto:dumitrescu.ruxandra%40ahkrumaenien.ro?subject=
mailto:pandele.ilinca%40ahkrumaenien.ro?subject=
https://www.emo-hannover.de/en/register-plan/travel-and-stay/travel/
https://www.visit-hannover.com/en/Accommodation-Arrangements


8 www.ahkrumaenien.ro

BULETIN  
INFORMATIV
Newsletter al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane

Iulie 2019

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: 16.08.2019

mânia. Construcția a început în iulie 2018, iar în iunie 2019, nouă 
copii  s-au mutat în casa de tip familial „Cavalerii”, iar alți 12 se 
vor muta într-o altă casă care urmează a fi dezvoltată de Fundație.
Fondurile pentru construcția casei de tip familial „Cavalerii” au 
fost adunate prin intermediul campaniei „Construiește o casă, 
dăruiește o acasă!” derulată de Holcim România în beneficiul 
Hope and Homes for Children în perioada iulie–septembrie 2017. 
Prin această campanie, producătorul de ciment a direcționat 
către Fundație contravaloarea unui kg de ciment pentru fiecare 
sac de StructoPlus cu Duraditiv vândut. În urma campaniei s-au 
strâns 300.000 EUR.
Toate casele de tip familial construite de Hope and Homes for 
Children oferă copiilor și tinerilor un mediu cât mai apropiat de 
cel familial. În total, Hope and Homes for Children a construit 107 
case de tip familial în România. 

Aleargă la crosul Epilepsy Challenge 
Epilepsy Challenge este un cros de 5 km, organizat de Cluburile 
Lions, cu caracter participativ, necronometrat, organizat cu urmă-
toarele scopuri:
 - strângerea de fonduri pentru achiziția de minim patru noi apara-
te videoEEG cu care să dezvoltăm rețeaua deja existentă de Tele-
medicină în Epilepsie, dotând Centre de Epilepsie și Monitorizare 
EEG în orașele în care acestea nu există;
 - înființarea unui centru național de sprijin psihologic al părinților 
care află acest diagnostic pentru copilul lor și de sprijin psiholo-
gic al adolescenților care află acest diagnostic; centrul este de 
tip “call center” online în care medici și psihologi își oferă exper-
tiză, însă include și o platforma offline de orientare medicală și 
va reprezenta o sursă de informare sigură și competentă pentru 
pacienți și aparținătorii acestora;
 - reducerea stigmei sociale a persoanelor cu epilepsie din Ro-
mânia.
Mai multe informații despre cros găsiți aici. 
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