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EVENIMENT BRANȘE

Adunarea generală

Directorul general, Sebastian 
Metz, a prezentat în cadrul Adună-
rii generale a membrilor activităţile 
AHK România şi obiectivele stra-
tegice viitoare. Astfel, ne dorim să 
extindem aria activităților, mai ales 
pe plan local, dar şi să dezvoltăm 
noi domenii, pentru a susține şi 
impulsiona companiile româneşti 
şi germane în dezvoltarea relațiilor 
de afaceri.

Viticultorii germani văd noi 
șanse la exporturi  

Vinurile germane au lăsat în urmă 
perioada dificilă în ce priveşte ex-
porturile şi concurează acum cu 
vinurile din Europa de Sud, Chile 
sau Australia. După o recoltă pes-
te medie de bună, viticultorii au ex-
portat în primul trimestru mai mult 
decât în mod normal. Valoarea ex-
porturilor a crescut față de primul 
trimestru 2018 cu 2,6%.

Exporturile germane ating valori record         

Exporturile germane au crescut 
neaşteptat în luna martie cu 1,5% 
față de luna anterioară. Experții se 
aşteptau la o scădere de 0,3%. ba-
zându-se pe evoluția din luna februa-
rie (-1,2%). Valoarea totală a exportu-
rilor din luna martie a însumat 118,3 
mld. EUR, ceea ce reprezintă o nouă 

valoare record raportată la valorile lu-
nare.
De asemenea şi cifrele trimestriale pe 
primele trei luni sunt pozitive. În pri-
mele trei luni companiile germane au 
vândut produse în afara țării în valoare 
de 336 mld. EUR, cu 2,5% mai mult.

CONJUNCTURĂ

Dragi membri, 
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 A apărut noua 
broşură cu date 
economice despre 
România, editată bi-
lingv, în limbile ger-
mană şi engleză.

Aceasta oferă 
o imagine de ansamblu asupra 
dezvoltării economiei româneşti, 
face comparații prin hărți şi grafice 
între România şi țările vecine, ofe-
ră informații despre activitatea de 
import-export, despre infrastruc-
tura economică şi de transport, 
dar şi despre situația sistemului 
educațional. Pe baza datelor din 
broşură se pot trage de aseme-
nea concluzii legate de comporta-
mentul de consum.
Pe scurt, broşura este destinată 
tuturor celor care doresc să inves-
tească în România sau să se infor-
meze despre situația economică. 
Publicația este utilă tuturor celor 
interesați de România ca piață 
de desfacere şi achiziții, dar şi ca 
amplasament investițional pentru 
producție. 
Broşura poate fi descărcată aici.
Pentru exemplare tipărite, vă ru-
găm să ne contactați.

Salutări cordiale, 
               Sebastian Metz

Sebastian METZ  
Director general 
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Întâlnirea membrilor - 2 aprilie
Invitatul serii a fost Horia Braun, economist şef la BCR, care a 
prezentat prognozele economiei româneşti pentru acest an. În 
opinia analistului, serviciile vor rămâne motorul creşterii, alimentat 
de creşterea salariilor. Apetitul pentru investiții va fi în continuare 
redus, mai ales în ce priveşte investitorii străini, dar şi pe cei au-
tohtoni. Prognoza de creştere pentru acest an este de 3,1%.

Întâlnirea membrilor - 7 mai
În cadrul întâlnirii membrilor din luna mai am abordat o temă 
politică, având în vedere că urmau să aibă loc alegerile pentru 
Parlamentul Eruopean. Astfel, am inițiat un dialog între mediul de 
faceri româno-german şi principalii candidați la alegerile europar-
lamentare. Discuția a fost moderată de Diana Crețu, redactor şef 
Wall-Street.ro.

Adunarea generală a membrilor AHK - 4 iunie
Directorul general, Sebastian Metz, a prezentat în cadrul Adună-
rii generale a membrilor activităţile AHK România şi obiectivele 
strategice viitoare. Astfel, ne dorim să extindem aria activităților, 
mai ales pe plan local, dar şi să dezvoltăm noi domenii, pentru a 
susține şi impulsiona companiile româneşti şi germane în dezvol-
tarea relațiilor de afaceri.
Discuțiile s-au concentrat şi pe biroul din Cluj-Napoca, AHK 
Transylvania Office. Dorim astfel să dăm un semnal pozitiv pen-
tru investitorii germani, demonstrând că regiunea este atractivă, 
iar biroul AHK din Cluj va crea punți şi va intensifica colaborarea 
pe plan local dintre mediul privat, cel administrativ şi educațional. 
AHK Transylvania Office va aborda temele strategice ale AHK 
(dezvoltarea oraşelor, învățământ profesional dual, tehnologii 

“verzi”, Curtea de Arbitraj, furnizori locali) în regiune, iar activitățile 
vor fi coordonate, începând din luna septembrie, de Vlad Tatu.
Adriana Costea (PwC), în calitate de cenzor, a constatat situația 
financiară stabilă a AHK România şi a prezentat Raportul cenzori-
lor pe anul 2018. A urmat alegerea membrilor Consiliului Director 
şi a cenzorilor. 
În urma votului exprimat de 64 de membri au fost aleşi următorii 
membri noi în Consiliul Director: Michael Beier (CLAAS Regional 
Center South East Europe SRL), Christian von Albrichsfeld (Con-
tinental Automotive România SRL), Peter Zeilinger (OMV Petrom 
SA), Daniel Gross (REWE România SRL) şi Marco Alpert (Wiebe 
România SRL). Pentru Comisia de cenzori au fost realeşi Adriana 
Costea (PricewaterhouseCoopers) şi Johannes Becker (TPA Ad-
mon SRL) şi nou ales Tobias Seiferth (Banca Comercială Română 
SA) în calitate de cenzor. 

 AGENDA 
Sărbătoarea Verii - 13 iunie, Hotel Caro

Exclusiv pentru membrii AHK Romania!
La ediția din acest an a Sărbătorii Verii vă propunem ca pentru 
o seară să armonizăm business-ul cu jocurile sportive, aşa că vă 
invităm să fiți alături de noi şi de partenerii dvs. de afaceri la hotel 
Caro, începând cu ora 19, pentru o seară sportivă şi plină de 
bună dispoziție.
Ca şi în anii precedenți participarea a două persoane de la fiecare 
companie membră este gratuită. Ne-am bucura să invitați şi cola-
boratori sau parteneri de afaceri. În acest caz se percepe o taxă 
de 50,- EUR pentru fiecare persoană. Detalii găsiți aici. 
Mulțumim membrilor, care prin susținerea lor financiară contribuie 
la un eveniment reuşit:

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

STALFORT Legal. Tax. Audit.

Star Assembly SRL

STOICA & Asociaţii

TUI TravelCenter 

Unicredit Bank

Von Consulting

Wiebe România

Mai 2019
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Sumar al evenimentelor 

 DATA LOCUL TEMA

13 iunie București Sărbătoarea Verii

3 septembrie București Întâlnirea lunară a membrilor AHK

7 -9 octombrie München Expo Real

 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

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. 

Parteneriate AHK pentru învățământ profesional
Pentru dezvoltarea şi promovarea învățământului profesional 
şi dual am semnat acorduri de colaborare cu Inspectoratele 
județene din centrele în care derulăm programul de formare pro-
fesională Școala de Carte și Meserii: Cluj, Braşov, Iaşi, Timiş, 
Sibiu, Constanța, Bucureşti şi Ilfov. Programul durează trei ani şi 
este realizat de AHK România în parteneriat cu HORNBACH Ro-
mânia, PENNY Market, LIDL Discount, METRO Cash&Carry Ro-
mânia, SELGROS Cash&Carry. Sunt implicate opt licee din țară.

 CONJUNCTURĂ 

Creșterea economică și a puterii de cumpărare 
nu sunt suficiente pentru a obţine încrederea 
consumatorilor
Pe parcursul anului 2018, consumatorii nu au mai redobândit 
încrederea în economie pe care au avut-o în 2017. Românii au 
devenit reticenţi pe fondul tensiunilor de pe piaţa monetară (creş-
terea ROBOR) şi a situației economice incerte. Prin urmare, indi-
catorul Climatului de Consum măsurat de GfK este încă negativ, 
situat în zona de pesimism (-20.7).
La nivelul Uniunii Europene, consumatorii sunt preocupaţi de scă-
derea nivelului de trai - protestele "Vestelor Galbene" din Franţa 
sau manifestările împotriva rasismului din Italia, creşterea preţului 
petrolului şi Brexit – evenimente care au dus la coborârea indice-
lui de încredere până la -6.
Indicatorul privind încrederea consumatorilor români este deter-
minat de previziuni pesimiste la majoritatea capitolelor. Doar 11% 
cred într-o evoluție pozitivă a economiei şi în acelaşi procent se 
aşteaptă ca rata şomajului să scadă în următorul an. Cu toate 
acestea, românii arată ceva mai mult optimism atunci când vine 
vorba despre aşteptările privind situaţia propriilor finanțe. Aproa-
pe un sfert dintre ei au încredere că aceasta va arăta mai bine, 
față de 19% anul anterior. (Sursa: GfK)

Exporturile germane ating valori record
Exporturile germane au crescut neaşteptat în luna martie cu 1,5% 
față de luna anterioară. Experții se aşteptau la o scădere de 0,3%. 
bazându-se pe evoluția din luna februarie (-1,2%). Valoarea totală 
a exporturilor din luna martie a însumat 118,3 mld. EUR, ceea ce 
reprezintă o nouă valoare record raportată la valorile lunare.
De asemenea şi cifrele trimestriale pe primele trei luni sunt poziti-
ve. În primele trei luni companiile germane au vândut produse în 
afara țării în valoare de 336 mld. EUR, cu 2,5% mai mult decât 
în aceeaşi perioadă a anului trecut. Asociația pentru exporturi se 
aşteaptă la o creştere a exporturilor cu până la 3% pentru întregul 
an. 

www.ahkrumaenien.ro
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 BRANȘE 

Viticultorii germani văd noi șanse la exporturi
Vinurile germane au lăsat în urmă perioada dificilă în ce priveşte 
exporturile şi concurează acum cu vinurile din Europa de Sud, 
Chile sau Australia. După o recoltă peste medie de bună, viticul-
torii au exportat în primul trimestru mai mult decât în mod normal. 
Valoarea exporturilor a crescut față de primul trimestru 2018 cu 
2,6% la 67,3 mil. EUR. Volumul exporturilor a crescut cu 1,1% la 
229.000 hectolitri. În anii anteriori exporturile s-au stabilizat. Au 
crescut exporturile în țările scandinave. Numai în Finlanda aportul 
vinurilor germane la importuri a crescut din 2016 de la 12 la 16%. 
Astfel, vinurile germane se află pe locul al dolea, după cele din 
Chile. Au crescut de asemenea cantitatea şi valoraea exporturilor 
de vinuri către Marea Britanie. 

Prima autostradă electrică inaugurată în Ger-
mania 
Camioanele reprezintă una dintre cele mai mari probleme ale erei 
diesel în termeni de poluare, însă Germania crede că a găsit re-
zolvarea prin utilizarea firelor de înaltă tensiune de-a lungul auto-
străzii, potrivit CNN.
Un sistem de eHighway care le permite camioanelor să se conec-
teze la firele de înaltă tensiune plasate de-a lungul autostrăzii pe o 
distanţă de 10 kilometri a fost inaugurat marţi, potrivit guvernului 
german.
Este primul astfel de test pe un drum public din Germania.
Sistemul este dezvoltat de Siemens şi permite camioanelor echi-
pate corespunzător să se conecteze la lini de înaltă tensiune în 
timp ce călătoresc la viteze de până la 90 km/h. (Sursa: ZF)

 SOCIAL 

700.000 de români locuiesc în Germania
Aproximativ 700.000 de români locuiau la finalul anului 2018 în 
Germania, numărul acestora fiind de peste 4 ori mai mare decât 
în anul 2011, arată un raport al Institutului Naţional de Statistică 
din Germania, citat de ZF.
Statisticile biroului de statis tică din Germania arată că cele mai 
mari creşteri, de peste 30% an la an, a numărului de locuitori 
români din Germania au avut loc în anii 2013 şi 2014, după care 
ritmul de creştere a numărului de români care locuiau acolo a mai 
scăzut.
În ceea ce priveşte structura pe vârste a românilor care locuiesc 
în Germania, statisticile arată că 27% dintre cei aproape 700.000 
de români din Germania au între 30 şi 40 de ani, 23% au între 20 
şi 30 de ani, iar peste 19% au vârste mai mici de 20 de ani.

 SEMINARII 

 DATA LIMBA TEMA LECTOR

12 
iunie

Engleza cu 
Co-trainer în 
limba română 

Gestionarea conflictelor în mediul 
organizațional

 Astrid Krasser, 
Transearch; 

Veronica 
Ciobănescu

Informații despre seminariile şi sesiunile de informare organizate 
de AHK România găsiți pe site-ul nostru la rubrica Evenimente/

Cursuri și Seminarii. 
Persoană de contact: Oana Nastasă
E-mail: nastasa.oana@ahkrumaenien.ro
Tel.: +40 21 2231535; Fax: +40 21 2231538

 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

Managementul Deșeurilor și Reciclarea în 
România
Proiectul de colaborare româno-germană cu tema „Managemen-
tul Deşeurilor şi Reciclarea în România“, la inițiativa Ministerului 
Federal al Mediului, Protecției Climatice şi Siguranței Nucleare din 
Germania cu finanțare în cadrul inițiativei de export ”Tehnologii de 
Mediu”, s-a încheiat. În cadrul proiectului AHK România a orga-
nizat în perioada septembrie 2018 - august 2019 trei worksho-
puri regionale, la Iaşi, Cluj şi Timişoara. Conferința de finalizare 
a proiectului va avea loc la Bucureşti în data de 27 iunie 2019, 
începând cu ora 9.30, la hotel Intercontinental. Obiectivul eveni-
mentului este să prezinte rezultatele workshopurilor regionale şi 
să ofere o privire de ansamblu asupra managementului deşeurilor 
la nivel național.
Persoană de contact: Ilinca Pandele
Tel.: 021 2079117
E-mail: pandele.ilinca@ahkrumaenien.ro

 MEMBRII AHK INFORMEAZĂ 

Continental investește la Timișoara într-un si-
stem de depozitare integral automatizat
Continental, companie tehnologică, a investit 1,9 mil. EUR într-
un sistem de depozitare integral automatizat destinat fabricii de 
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componente electronice din Timişoara. În era digitalizării, intro-
ducerea soluțiilor inteligente şi eficiente în domeniul serviciilor 
logistice este vitală pentru un centru de producție. Fabrica de 
componente electronice Continental din Timişoara utilizează, în-
cepând din 18 aprilie, o tehnologie de ultimă generație, odată 
cu lansarea primului astfel de sistem de depozitare din industria 
auto românească. De asemenea, acesta este şi primul asemenea 
echipament din fabricile automotive din cadrul Continental la nivel 
mondial. 
Sistemul de depozitare integral automatizat este gestionat prin 
intermediul unor roboți care funcționează pe bază de baterii. 
Roboții colectează şi stivuiesc cutiile cu produse în interiorul unui 
cadru metalic, iar ulterior le rearanjează şi livrează automat către 
stații de ridicare dedicate.
Acest echipament ocupă 1000 metri pătrați şi conține 42.500 de 
cutii. Instalarea lui asigură reducerea cu 50% a suprafeței totale 
folosite inițial în acest scop şi oferă servicii mai rapide, mai ergo-
nomice şi mai conforme la un cost mult mai redus. Integrarea 
acestuia este încă un pas pe care fabrica din Timişoara îl face în 
direcția industriei de tip 4.0.

Bosch a înregistrat o creștere puternică în 
România
Bosch, lider global în furnizarea de tehnologii şi servicii, a înche-
iat anul fiscal 2018 cu vânzări consolidate în valoare de 2,1 mrd. 
RON (452 mil. EUR) în România, înregistrând astfel o creştere 
de aproape 9% în comparație cu anul precedent. Vânzările tota-
le nete, incluzând vânzările companiilor neconsolidate şi livrările 
interne către companiile afiliate, au ajuns la 5,6 mrd. RON (1,2 
mrd. EUR) – reprezentând o creştere de 29% față de anul anterior. 

„Afacerea Bosch în România s-a dezvoltat, din nou, foarte bine în 
2018, în ciuda condiţiilor de piață pline de provocări din anul an-
terior”, a declarat Mihai Boldijar, director general al Robert Bosch 
SRL şi reprezentantul Grupului Bosch în România, la conferința 
anuală de presă a companiei din Bucureşti. 
Bosch a investit în România aproximativ 555 mil. RON (aprox.  
120 mil. EUR) în 2018 – în special în dezvoltarea unităților de 
producție pentru Soluții de mobilitate din Cluj şi Blaj.
Bosch investeşte de asemenea în educație şi în dezvoltarea pro-
fesională a angajaților săi, în conformitate cu filozofia „lifelong 
learning”. De exemplu, în Timişoara, aproximativ 120 de persoa-
ne au participat în 2018 la unul dintre programele de dezvoltare 
ale Academiei Bosch. Mai multe informaţii pe  www.bosch.ro.

Tremend își extinde expertiza pe zona financiară 
printr-o nouă divizie coordonată de Ștefan Pătra
Compania românească de consultanță şi dezvoltare software 
Tremend îşi îmbogățeşte echipa de profesionişti. Ștefan Pătra se 

alătură echipei în calitate de vicepreşedinte al diviziei nou înființată 
de Financial Services, el urmând să coordoneze toate inițiativele 
companiei în zona financiar-bancară. În calitate de VP al diviziei 
Financial Services el va lucra atât cu echipele de ingineri software 
cât şi cu echipele vânzări şi account manageri.
Ștefan are peste 17 ani de experiență în sectorul bancar şi 
consultanță în tehnologie, în ultimii 5 ani ocupând poziția de 
Country CIO al companiilor Grupului Eurobank în România: Banc-
post, ERB Retail Services IFN, ERB Leasing IFN, IMO & IMO-II 
Property Investments şi Eurobank Property Services. În cadrul 
Tremend va coordona conturile şi proiectele din banking, leasing, 
insurance, payment operations.
Tremend are peste 13 ani de experiență în furnizarea de servicii 
de software engineering şi consultanță şi a implementat peste 
300 de proiecte de anvergură pentru clienți din 15 țări, de pe 
3 continente. Soluțiile dezvoltate deservesc peste 300 milioane 
de utilizatori în sectoarele: telecom, finanțe, bănci, auto şi servicii 
medicale. Compania foloseşte cele mai inovatoare tehnologii ale 
momentului, de la AI, IoT la Machine Learning şi Microservicii.

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.

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

Asam SA 
Str. Aurel Vlaicu, nr. 77 
700381 Iaşi 
Tel.: +40232215515 
Fax: +40232270930
Eugen Dăscălescu, Alexandru 
Cărbunarea 
office@asam.ro 
www.asam.ro
Fabricare de componente și 
structuri metalice pentru utilaje 
agricole, de construcții și autove-
hicule prin debitare, sudare, pre-
lucrare mecanică CNC, sablare, 
vopsire și montaj final

BARTE EXPRES SPEDTRANS 
SRL
Str. Piața Romană, bloc D3, 
ap. 15
440032 Satu Mare 
Tel.: +436763448122 
barteexpres@outlook.com 
www.barteexpres.com
Transport rutier de mărfuri

BEDIA SENSORS RO SRL
Wojtynek Reinhard 
Șos. Dudeşti-Pantelimon, nr. 42,  
lotul 17 
33094 Bucureşti 
Tel.: +4991879509601
Producător de părți și accesorii 
pentru motoare de vehicule: 
cabluri, senzori, turnare

BUILD GREEN CONSULTING 
SRL
Str. Dreptății, nr. 8, bl. O10, 
sc. 2, et.4
061072  Bucureşti 
Tel.: +40723010468 
Fax: +40314382668
Răzvan Nica
office@build-green.eu 
www.build-green.eu 
Consultant în proiectare, dez-
voltare și certificări sustenabile

www.ahkrumaenien.ro
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/
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
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Cabinet de Avocat Dinu Sorin 
Laurențiu 
Str. Silvestru, nr. 12  
020735 Bucureşti 
Tel.: +40316208520 
Fax: +40213194803
Elena Niculescu 
office@dinulegal.ro 
www.dinulegal.ro
Cabinet de avocatură

COPLAN-CONSULTANTI-ARHI-
TECTI -INGINERI SRL
Str. Armindenului, nr. 6, et. 1 
011992 Bucureşti 
Tel.: +40314257531
Stephan Andreas Weber  
bucharest@coplan-online.de
Servicii de arhitectură și inginerie

Diangi Activ SRL
Bd. Timişoara, nr. 92 
061334 Bucureşti 
00040723342644
Dan Georgescu 
www.diangi.ro
Reparare, buy-back, vânzare 
echipamente electrice și electro-
nice, colectare și tratare deșeuri 
electrice și electronice

DRAGER SAFETY ROMANIA 
SRL
Laurențiu Rizea 
Str. Danielopolu, nr. 42A, 
demisol - et. 3 
014134 Bucureşti 
Tel.: +40212509168 
Fax: +40212509091 
office.bucuresti@draeger.com 
www.draeger.com/ro
Distribuție de aparate pentru 
protecția muncii

Exe Green Holding 
Str. Dumitru Zosima, nr. 58 A 
011536 Bucureşti
Tel.: +4047088882 
Rodica Constantinescu
office@exeholding.com 
www.exeholding.com
Soluții pentru sisteme de iluminat 
eficiente energetic

Fortech SRL
Str. Frunzişului, nr. 106 
400664 Cluj-Napoca 
Tel.: +40264453303 
Fax: +40264438217
Călin Văduva 
office@fortech.ro
www.fortech.ro
Dezvoltare software

Graphtec Design SRL
Bd. Aurel Vlaicu, nr. 125 
900154 Constanța 
Tel.: +40241544818
Magdalena Maria Bei 
hello@graphtec.ro 
www.graphtec.ro 
Producție mobilier comercial și 
rezidențial

Heraeus Romania SRL
Str. DN 59, km 8 + 550 m stânga
307221 Chişoda 
Tel.: +40256301490 
Fax: +40256301499
Samuel  Cireş 
hrom.office@heraeus.com
www.heraeus-romania.com 
Producţie de materiale de lipire și 
cositorit, adezivi pentru industria 
electronică

igr AG
Luitpoldstraße 60a 
D-67806 Rockenhausen 
Tel.: +4963619190
Fax: +496361919100
Liane Schneemann  
info@igr.de
www.igr.de
Inginerie civilă

Kovintrade Romania SRL
Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, corp A, 
cam. B27-B30  
Bucureşti 
Tel.: +40312288072 
Fax: +40213170202
Vasja Kukovič
office@kovintrade.ro 
www.kovintrade.com
Producţie și prelucrarea metalelor 
și comerţ

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

MENNEKES Electric SRL
Str. Ploieşti, nr. 17-19 A,  
400157 Cluj-Napoca 
Tel.: +49272341357
Jürgen Jäckle  
christoph.epe@mennekes.de 
www.mennekes.de 
Fabricarea de echipamente 
electrice si electronice pentru 
autovehicule
MEWA Textil-Service Kft.
Bianka utca 18 
HU-2092 Budakeszi 
Tel.: +40316301740 
Fax: +3623457288 
Lázló Horváth
budapest@mewa.hu
www.mewa.ro
 
NEFEROPROD DISTRIBUTION 
SRL 
Str. 22 Decembrie, nr.37A, et.3, 
cam. 322
330166 Deva 
Tel.: +40354730690 
Fax: +40354730691
Radu Bora 
radu.bora@wieland.ro 
www.wieland.com 
Producție de metale neferoase

Rechtsanwalt Johann Heinz
Jägerstraße, 40
DE-70174 Stuttgart 
Tel.: +49071193317180 
Fax: +49071193317185
Johann Heinz
info@rechtsanwalt-heinz.eu 
www.moersch-wagner.de
Birou de avocatură

STAUFEN AG
Blumenstraße 5 
D-73257 Köngen 
Tel.: +49702480560 
Fax: +4970248056111
Arpad Boros
contact@staufen.ag
www.staufen.ag
Lean Consulting

Valkes SRL 
Str. Locotenent  
Păiuş David nr. 9
520077 Sfântu Gheorghe 
Tel.: +40367800969 
Fax: +40267315235
László Csaba Kese 
info@valkes.ro 
http://www.valkes.ro/
Fabricare de echipamente 
electrice și electronice pentru 
autovehicule 

 TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII 
CEBIT RUSIA, Moscova
25 - 27 iunie 2019
Târgul internațional pentru digitalizare
https://cebit-russia.ru/

Asia Fruit Logistica, Hong Kong
4- 6 septembrie 2019
Târgul Internațional pentru marketingul legumelor şi fructelor 
www.asiafruitlogistica.com

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

www.ahkrumaenien.ro
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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/

Persoane de contact pentru târguri:
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 

Vindem mobilier de birou în stare foarte bună
Oferim mobilier de birou în stare foarte bună pentru vânzare. A 
fost produs în 2015 şi este compus din mese şi dulapuri de birou 
moderne de cea mai înaltă calitate. Mobilierul a fost achiziționat 
de la Mobexpert la un preț de 138.035 RON (aprox. 30.600 EUR). 
Pretul de vanzare este negociabil.
Pentru detalii, vă rugăm să vă adresați:
Dnei. Iulia Grosu
Tel.: +40 21 310 41 20
E-mail: fi.bucharest@commerzbank.com

LIBEARTY – cel mai mare proiect de bunăstare 
a animalelor din Europa
Libearty este cel mai mare sanctuar de urşi bruni din lume. Aco-
peră 69 de hectare de pădure de stejar luată în concesiune, pen-
tru 49 de ani, de Primăria Zărneşti, care a devenit partener în 
proiect, în 2005. Acestor eforturi li s-a alăturat WAP (Societatea 
Mondială pentru Protecţia Animalelor), pentru cel mai mare pro-
iect de salvare, îngrijire şi bunăstare a ursului brun, din Europa 

- “Salvarea urşilor captivi”.
116 urşi, majoritatea din țară,  au fost salvați de la înființarea "Li-
bearty". Până atunci, unii nu ştiau cum e să se cațere în copaci, 
să se ascundă de soare în zilele caniculare sau să se bucure 
de o apă suficient de adâncă pentru o bălăceală. Sanctuarul se 
mândreşte şi cu salvarea a şase urşi aflați în condiții mizere în alte 
țări. Maria şi Marko au fost aduşi din Albania, Misha e venit din 
Georgia, iar Betsy a fost salvată din Texas. Cei mai noi locatari de 
peste graniță sunt Masha şi Grisha, salvați dintr-o gradină zoolo-
gică privată, din Gyumri (Armenia).
Ursul brun european este protejat de Convenţia de la Berna, ratifi-
cată de România în 1993, dar abia în 2005 dreptul de proprietate 
asupra unui urs luat din sălbăticie a devenit ilegal în România. 
Află mai multe aici! 

Concerte si spectacole de top pe tot parcursul 
anului la German Quality Entertainment
Evenimentele care iți aduc bucurie şi energie sunt de-acum 
aproape de dumneavoastră, fie când aveti timp liber, fie când 
plecați în teambuilding sau în deplasări pentru conferințe! Muzi-
ca reprezintă motorul care pune în mişcare emoții de neuitat. Fiți 
parte din acest carusel al elitei muzicale, vizitați pagina noastră: 
https://gqentertainment.ro/ şi veți putea oferi un cadou de suflet, 
cu discount de 50%, pentru toate firmele şi companiile!
Detalii complete despre PACHETELE PROMOȚIONALE DEDI-
CATE oferite de compania noastră aflați trimițând un e-mail pe 
adresa: christianraetscher@gqentertainment.ro.
În foarte scurt timp, concerte cu BZN la Sala Polivalentă din Cluj-
Napoca în 22 iunie, Michael Bolton la Sala Polivalentă din Cluj-
Napoca în 20 iulie şi la Sala Palatului din Bucureşti în 22 iulie!

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.
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