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În această săptămână, cu ocazia vizitei domnului Stanislaw Tillich, prim-ministru al Landului Saxonia în România,
cancelaria Landului Saxonia împreună cu Asociația de Promovare Economică a Saxoniei și Camera de Comerț și
Industrie Româno-Germană organizează la București, Brașov și Sibiu o delegație economică. Aceasta, pe langă
reprezentanții instituțiilor menționate mai sus, este formată și din directorii generali ai unui număr de 15 societăți
comerciale din Landul Saxonia, din domeniul industrial și cel al serviciilor, care sunt interesați să cunoască potențiali
parteneri pe piața din România.<br />Miercuri, în capitală, ambasadorului Republicii Federale Germania în România,
Cord Meier-Klodt, a organizat la reședința sa un eveniment la care au participat membrii delegației, oameni de
afaceri, politicieni, precum și reprezentanți ai cluburilor economice germano-române. DRW Arad nu putea lipsi de la
eveniment, fiind reprezentată de președintele Waldemar Steimer, care a primit în numele asociației laude din partea
ambasadorului pentru proiectele în care aceasta este implicată, în special pentru sistemul dual de pregătire
profesională pe model german implementat la Arad.<br />Tot în București, delegația a fost primită miercuri de
președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, unde s-a discutat despre oportunitatea unor noi investiții germane
în economia românească, pe care șeful statului a declarat că le susține și încurajează, iar joi, a avut loc o întâlnire
importantă și cu prim-ministrul României, Sorin Grindeanu, la Palatul Victoria. Până la sfârșitul săptămânii delegația
urmează să mai participe la o serie de întâlniri planificate în Brașov, pe teme economice, și Sibiu, pe teme
politice.<br />Germania este principalul partener comercial al României, cu o pondere de 21% din totalul
schimburilor comerciale ale țării, aici existând și aproximativ 8.000 de firme active cu capital german. Landul Saxonia
este cel mai dezvoltat din zona de Est a Germaniei (fosta RDG) din punct de vedere economic și are peste 4 milioane
de locuitori, aici având puncte de lucru mari companii precum BMW, Porsche sau Volkswagen, însă și multe altele
mai mici din sectorul tehnologiilor avansate.
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În această săptămână, cu ocazia viziteilui Stanislaw Tillich, prim-ministru al Landului Saxonia în România, cancelaria
Landului Saxonia împreună cu Asociația de Promovare Economică a Saxoniei și Camera de Comerț și Industrie
Româno-Germană organizează la București, Brașov și Sibiu o delegație economică. Aceasta, pe langă reprezentanții
instituțiilor menționate mai sus, este formată și din directorii generali ai unui număr de 15 societăți comerciale din
Landul Saxonia, din domeniul industrial și cel al serviciilor, care sunt interesați să cunoască potențiali parteneri pe
piața din România. Miercuri, în capitală, ambasadorului Republicii Federale Germania în România, Cord Meier-Klodt,
a organizat la reședința sa un eveniment la care au participat membrii delegației, oameni de afaceri, politicieni,
precum și reprezentanți ai cluburilor economice germano-române. DRW Arad nu putea lipsi de la eveniment, fiind
reprezentată de președintele Waldemar Steimer, care a primit în numele asociației laude din partea ambasadorului
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pentru proiectele în care aceasta este implicată, în special pentru sistemul dual de pregătire profesională pe model
german implementat la Arad. Tot în București, delegația a fost primită miercuri de președintele Klaus Iohannis la
Palatul Cotroceni, unde s-a discutat despre oportunitatea unor noi investiții germane în economia românească, pe
care șeful statului a declarat că le susține și încurajează, iar joi, a avut loc o întâlnire importantă și cu prim-ministrul
României, Sorin Grindeanu, la Palatul Victoria. Până la sfârșitul săptămânii delegația urmează să mai participe la o
serie de întâlniri planificate în Brașov, pe teme economice, și Sibiu, pe teme politice. Germania este principalul
partener comercial al României, cu o pondere de 21% din totalul schimburilor comerciale ale țării, aici existând și
aproximativ 8.000 de firme active cu capital german. Landul Saxonia este cel mai dezvoltat din zona de Est a
Germaniei (fosta RDG) din punct de vedere economic și are peste 4 milioane de locuitori, aici având puncte de lucru
mari companii precum BMW, Porsche sau Volkswagen, însă și multe altele mai mici din sectorul tehnologiilor
avansate. View the full image View the full image View the full image
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În această săptămână, cu ocazia vizitei domnului Stanislaw Tillich, prim-ministru al Landului Saxonia în România,
cancelaria Landului Saxonia împreună cu Asociația de Promovare Economică a Saxoniei și Camera de Comerț și
Industrie Româno-Germană organizează la București, Brașov și Sibiu o delegație economică. Aceasta, pe langă
reprezentanții instituțiilor menționate mai sus, este formată și din directorii generali ai unui număr de 15 societăți
comerciale din Landul Saxonia, din domeniul industrial și cel al serviciilor, care sunt interesați să cunoască potențiali
parteneri pe piața din România. Miercuri, în capitală, ambasadorului Republicii Federale Germania în România, Cord
Meier-Klodt, a organizat la reședința sa un eveniment la care au participat membrii delegației, oameni de afaceri,
politicieni, precum și reprezentanți ai cluburilor economice germano-române. DRW Arad nu putea lipsi de la
eveniment, fiind reprezentată de președintele Waldemar Steimer, care a primit în numele asociației laude din partea
ambasadorului pentru proiectele în care aceasta este implicată, în special pentru sistemul dual de pregătire
profesională pe model german implementat la Arad. Tot în București, delegația a fost primită miercuri de
președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, unde s-a discutat despre oportunitatea unor noi investiții germane
în economia românească, pe care șeful statului a declarat că le susține și încurajează, iar joi, a avut loc o întâlnire
importantă și cu prim-ministrul României, Sorin Grindeanu, la Palatul Victoria. Până la sfârșitul săptămânii delegația
urmează să mai participe la o serie de întâlniri planificate în Brașov, pe teme economice, și Sibiu, pe teme
politice. Germania este principalul partener comercial al României, cu o pondere de 21% din totalul schimburilor
comerciale ale țării, aici existând și aproximativ 8.000 de firme active cu capital german. Landul Saxonia este cel mai
dezvoltat din zona de Est a Germaniei (fosta RDG) din punct de vedere economic și are peste 4 milioane de locuitori,
aici având puncte de lucru mari companii precum BMW, Porsche sau Volkswagen, însă și multe altele mai mici din
sectorul tehnologiilor avansate.
În această săptămână, cu ocazia vizitei domnului Stanislaw Tillich, prim-ministru
al Landului Saxonia în România, cancelaria Landului Saxonia împreună cu Asociația de Promovare Economică a
Saxoniei și Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană organizează la București, Brașov și Sibiu o delegație
economică. Aceasta, pe langă reprezentanții instituțiilor menționate mai sus, este formată și din directorii generali
ai unui număr de 15 societăți comerciale din Landul Saxonia, din domeniul industrial și cel al serviciilor, care sunt
interesați să cunoască potențiali parteneri pe piața din România. Miercuri, în capitală, ambasadorului Republicii
Federale Germania în România, Cord Meier-Klodt, a organizat la reședința sa un eveniment la care au participat
membrii delegației, oameni de afaceri, politicieni, precum și reprezentanți ai cluburilor economice germanoromâne. DRW Arad nu putea lipsi de la eveniment, fiind reprezentată de președintele Waldemar Steimer, care a
primit în numele asociației laude din partea ambasadorului pentru proiectele în care aceasta este implicată, în
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special pentru sistemul dual de pregătire profesională pe model german implementat la Arad. Tot în București,
delegația a fost primită miercuri de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, unde s-a discutat despre
oportunitatea unor noi investiții germane în economia românească, pe care șeful statului a declarat că le susține și
încurajează, iar joi, a avut loc o întâlnire importantă și cu prim-ministrul României, Sorin Grindeanu, la Palatul
Victoria. Până la sfârșitul săptămânii delegația urmează să mai participe la o serie de întâlniri planificate în Brașov,
pe teme economice, și Sibiu, pe teme politice. Germania este principalul partener comercial al României, cu o
pondere de 21% din totalul schimburilor comerciale ale țării, aici existând și aproximativ 8.000 de firme active cu
capital german. Landul Saxonia este cel mai dezvoltat din zona de Est a Germaniei (fosta RDG) din punct de vedere
economic și are peste 4 milioane de locuitori, aici având puncte de lucru mari companii precum BMW, Porsche sau
Volkswagen, însă și multe altele mai mici din sectorul tehnologiilor avansate.
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În această săptămână, cu ocazia viziteilui Stanislaw Tillich, prim-ministru al Landului Saxonia în România, cancelaria
Landului Saxonia împreună cu Asociația de Promovare Economică a Saxoniei și Camera de Comerț și Industrie
Româno-Germană organizează la București, Brașov și o delegație economică. Aceasta, pe langă reprezentanții
instituțiilor menționate mai sus, este formată și din directorii generali ai unui număr de 15 societăți comerciale din
Landul Saxonia, din domeniul industrial și cel...
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Scopul principal al vizitei pe care oamenii de afaceri nemţi o fac în România este explorarea posibilităţii firmelor
germane (majoritatea la prima deplasare în ţara noastră) de a identifica parteneri români, în vederea dezvoltării
unor capacităţi de producţie comune sau a preluării unora existente, aceasta fiind o modalitate de fructificare a
parteneriatelor de tip win-win, a spus, ieri, Stanislav Tillich, Prim-ministrul Landului Saxonia.
Educaţia duală în
România a crescut în importanţă datorită companiilor germane, care au tradiţie în acest domeniu şi asigură un flux
constant de forţă de muncă pentru activitatea proprie, a afirmat ministrul pentru Mediul de Afaceri Alexandru
Petrescu, citat de Agerpres. Acesta s-a întâlnit, la Bucureşti, cu Stanislav Tillich, iar discuţiile au vizat implementarea
în sistemul românesc a modelului german de învăţământ dual şi intensificarea colaborării româno-germane în
domeniul IT şi în cadrul platformei Industrie 4.0. Delegaţia germană se va deplasa inclusiv la Sibiu şi Braşov, pentru
discuţii cu reprezentanţii locali oficiali şi ai mediului de afaceri, dar este interesată în egală măsură şi de alte zone cu
potenţial de investiţional. "Delegaţia numeroasă de oameni de afaceri care se află în România este un semnal
puternic pentru succesul intensificării prezenţei investiţionale germane în domenii importante, cum ar fi:
transporturi, agricultură, dezvoltarea regională, cercetare-inovare, turism, mediu", a spus Petrescu. Un alt subiect
de discuţie s-a referit la o mai bună valorificare a avantajelor oferite de România, printre care se numără cea mai
mare rată de creştere a economiei din UE în primul trimestru al anului 2017, resursele umane înalt calificate şi o
infrastructură IT evoluate care poate asigura toate componentele necesare ofensivei digitale.
La întâlnire au
participat Cord Meier-Klodt, ambasadorul Republicii Federale Germania în România, şi Sebastian Metz, directorul
general al Camerei de Comerţ Româno-Germane. Germania este principalul partener comercial al României, cu o
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pondere de 21% din totalul schimburilor comerciale ale ţării. Conform datelor statistice româneşti, la 31 decembrie
2016 schimburile comerciale bilaterale au atins 26,15 miliarde euro (+12,39% faţă de 2015), din care 12,34 miliarde
euro la export (+14,63%) şi 13,80 miliarde euro la import (+10,46). Germania se situează pe locul al treilea în ceea
ce priveşte capitalul investit (5 miliarde euro, 26.100 firme investitoare)
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