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EVENIMENT

BRANŞE

Conferința despre arbitraj

Climatul de consum din Germania în ușor regres

AHK România a organizat a doua
ediţie a Conferinţei anuale a Curţii Permanente de Arbitraj de pe
lângă AHK România, cu tema „Arbitration: Added Value to Dispute
Resolution”. Conferința din acest
an, moderată de Prof. Dr. Claus
Köhler (Preşedintele Curţii AHK
România), a reunit profesioniști din
lumea arbitrajului internațional.
pag.

EDITORIAL

Consumatorii germani au devenit
nesiguri din cauza vremurilor politice tulburi la nivel mondial. Institutul
de cercetare de piață GfK a avut în
septembrie un pronostic de 10,5
puncte, după 10,6 puncte în august. În ansamblu însă indicatorii
se situează la un nivel bun.
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CONJUNCTURĂ
Companiile germane privesc îngrijorate spre viitor
Având în vedere situația conjuncturală bună, majoritatea companiilor germane sunt mulțumite în prezent de
situația propriei firme, vor să angajeze personal și să continue investițiile.
Acest lucru reiese și din actualul raport de conjunctură. Situația actuală
bună a companiilor se datorează însă

evoluției pozitive a partenerilor principali, în special a celor din Germania.
Dar multe companii privesc tot mai
îngrijorate spre evoluția țării ca amplasament investițional, pentru că
sustenabilitatea și efectele pozitive ale
măsurilor luate de Guvern sunt puse
pag. 3
sub semnul întrebării.
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Stimați membri,
După mai bine de
15 ani de activitate de succes în
România, Camera de Comerț și
Industrie RomâSebastian METZ
no-Germană a
Director general
deschis în 28
septembrie un birou la Cluj Napoca.
AHK Transylvania Office va oferi
companiilor din Transilvania accesul direct la întreaga noastră
comunitate și va sprijini companiile din regiune în activitățile lor.
În afară de asta este important
pentru noi să fim prezenți în
această regiune dinamică din
punct de vedere economic pentru comunitatea de business
româno-germană, să înțelegem
mai bine provocările la nivel regional și să le rezolvăm împreună cu ceilalți actori implicați.
Prin deschiderea biroului la Cluj
dorim să transmitem un semnal
pozitiv către autoritățile locale,
cu care am avut și în trecut o
colaborare bună și un parteneriat solid și ne dorim să fim un
interlocutor pentru companiile
românești care vor să își extindă
afacerile în Germania. Găsiți aici
mai multe informații.
Salutări cordiale,
Sebastian Metz
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AHK ROMÂNIA INFORMEAZĂ

Conferința Arbitraj - 27 septembrie 2018, Hotel Crowne Plaza
AHK România a organizat a doua ediţie a Conferinţei anuale a
Curţii Permanente de Arbitraj de pe lângă AHK România, cu tema
„Arbitration: Added Value to Dispute Resolution”. Conferința din
acest an, moderată de Prof. Dr. Claus Köhler (Preşedintele Curţii AHK România), a reunit profesioniști din lumea arbitrajului
internațional care au prezentat atât aspecte teoretice, cât şi practice privind procedura arbitrală. Prin acest tip de conferinţă dorim
să ajutăm întreg mediul de afaceri din România, arbitrajul internaţional fiind o pârghie importantă care poate ajuta la construirea
încrederii şi a proiectelor de afaceri pe termen lung în România.

AGENDA
EduPro Summit - 1 noiembrie, hotel Marriott București
AHK România organizează EDUPRO Summit pentru promovarea
învățământului profesional dual. EDUPRO Summit este dedicat
promovării ideii de învățământ profesional dual după model german ca alternativă viabilă la învățământul clasic. Este locul de întâlnire a tuturor actorilor implicați – autorități, școli, elevi, companii,
pentru o mai bună înțelegere și cooperare.
Pentru informații complete și înscrieri click aici.

Avocatnet.ro oferă membrilor AHK abonament
gratuit
Abonament gratuit pentru membri AHK de la avocatnet.ro, website-ul care explică și analizează, de peste 18 ani, noutățile din
legislația românească pe înțelesul tuturor.
AHK România, în parteneriat cu avocatnet.ro, vă oferă un abonament de 6 luni, gratuit, la serviciul avocatnet.ro premium, singurul
serviciu de pe piață care analizează toate modificările legislative
importante pentru afaceri și profesioniști. În baza abonamentului
veți avea acces nelimitat la articolele avocatnet.ro și primiți zilnic
sinteze specializate pe e-mail. Fie că lucrați în middle-top management, departamentul finaciar, de resurse umane sau cel juridic
vă puteți informa zilnic, în doar 5-10 minute, asupra schimbărilor
legislative care au impact asupra activității dvs.
Accesați pagina http://oferte.avocatnet.ro/ahkavocatnet.ropremium și înscrie-ți-vă pentru activarea contului gratuit.
AvocatNet.ro este o publicație online care explică legislația cu
impact în zona de business (primii din piață pe nișa asta de
informație) pentru milioane de oameni în fiecare lună.

Programul Members2Members

Sumar al evenimentelor
DATA

LOCUL

TEMA

15 - 18 octombrie

București,
Suceava,
Iași

Delegație de afaceri sub conducerea
Ministerului Bavarez al Economiei

15 octombrie

București,
Suceava,
Iași

Delegație Economică din Bavaria sub
conducerea Ministerului Economiei din
Bavaria

Iași

AHK Meetings in Iași: Bayern meets Iași

Automotive: Webasto Thermo & Comfort Romania, Autonet Import, Augsburg International, Automotive GURU NET, Caditec Automation
Călătorii: TUI Travel Center, Sixt Rent a Car
Comerț: Testo Romania, SILDAN Import Export, Toledo SRL

17 octombrie

Comunicare: Lingua TranScript, Luatel, Avalon Media, Venus
Five Studio Foto

31 octombrie

București

Discover Digital Bavaria

31 octombrie

București

Întâlnirea firmelor bavareze

Consultanță: Werner Seeger Qualitätsmanagement
Consultanță juridică: Vlăsceanu, Ene & Partners
Curierat și transport: Holleman Special Transport & Project
Cargo, Unimasters
Energie & Mediu: RWE Energie; WESSLING România; Asociația

1 noiembrie

București

EduPro Summit

6 noiembrie

București

Întâlnirea membrilor

Environ; Vlăsceanu, Ene & Partners
Hoteluri/Restaurante: Crowne Plaza Bucharest, K+K Hotel Elisabeta
Imobiliare: Regus International
Producție/prelucrare metale: Astra Rail Industries
Sănătate: Intermedicas
Servicii bancare și asigurări: ProCredit Bank, Gothaer Asigurări,
Atipic Transfer Pricing Solutions

www.ahkrumaenien.ro
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Servicii IT&C: Beia Consult International, Euro-Testing Software
Solutions, FSP Global, re7consulting, Medialine Romania, Luatel
Resurse umane, Traininguri: Euramis Consulting, TLB The Learning Business, Total Business Solutions
Testare & analiză tehnică: Dekra Certification

Informații complete despre program găsiți aici.

CONJUNCTURĂ
Companiile germane privesc îngrijorate spre
viitor
Având în vedere situația conjuncturală bună, majoritatea companiilor germane sunt mulțumite în prezent de situația propriei firme,
vor să angajeze personal și să continue investițiile. Acest lucru
reiese și din actualul raport de conjunctură. Situația actuală bună
a companiilor se datorează însă evoluției pozitive a partenerilor
principali, în special a celor din Germania. Procentul celor care
consideră situația propriei firme ca fiind bună în prezent este de
56% (2015: 54%, 2016: 50%, 2017: 55%). Și în ce priveşte situaţia companiei faţă de anul trecut 60% din companii sunt de
părere că situaţia de anul acesta se va îmbunătăți (2015: 75%,
2016: 61%, 2017: 53%).
Dar multe companii privesc tot mai îngrijorate spre evoluția țării
ca amplasament investițional, pentru că sustenabilitatea și efectele pozitive ale măsurilor luate de Guvern sunt puse sub semnul
întrebării, iar investițiile în factorii importanți pentru investitori, care
ar asigura stabilitatea amplasamentului pe termen lung, nu se realizează sau întârzie. Raportul de conjunctura complet, însoțit de
grafice îl găsiți aici.

Economia germană a crescut consistent în trimestrul al doilea
Consumatorii și investițiile în construcții au impulsionat economia germană în trimestrul al doilea. Astfel, produsul intern brut a
crescut cu 0,5% față de trimestrul anterior. Cea mai mare economie europeană înregistrase la început de an o creștere cu 0,4%.
Impulsurile au venit din interior. Consumatorii, dar și statul, au
crescut cheltuielile. Investițiile în construcții s-au majorat cu 0,6%
față de trimestrul anterior. Majoritatea specialiștilor pornesc de la
premisa că economia germană a ajuns la apogeu, astfel că Banca Națională a Germaniei se așteaptă la o estompare a creșterii
economice.

BRANŞE
Climatul de consum din Germania în ușor regres

Consumatorii germani au devenit nesiguri din cauza vremurilor
politice tulburi la nivel mondial. Institutul de cercetare de piață
GfK a avut în septembrie un pronostic de 10,5 puncte, după 10,6
puncte în august. În ansamblu însă indicatorii se situează la un
nivel bun.
Perspectivele consumatorilor în ce privește conjunctura au
crescut, în ciuda conflictului comercial cu SUA și a prețurilor în
creștere la energie, la 22,2 puncte. Perspectivele bune se datorează evoluției economice bune, consumatorii văd economia
germană pe un curs de creștere solid. Așteptările legate de venituri sunt mai reținute, indicatorul a scăzut cu 4,9 unități la 52,6
puncte. Și înclinația spre achiziții este în ușoară scădere.

Economia germană cheltuiește 32 mld. EUR
pentru protecția mediului
Conform calculelor Institutului Federal de Statistică companiile producătoare din Germania au fost nevoite să cheltuiască în
2016 cca. 15,8 mld. EUR pentru îndeplinirea standardelor de mediu în cazul echipamentelor sau la îndeplinirea de servicii în acest
domeniu. În 2013 valoarea aceasta se situa la 12,2 mld. EUR. O
mare parte din cheltuielile din anul 2016 au fost și măsuri legate
de canalizare care au însumat în această perioadă peste 9 mld.
EUR. Cifrele arată ce rol important joacă economia circualră în
protecția mediului din Germania.

Mai multe comenzi pentru industria germană
Industria germană a obținut în luna august mai multe comenzi
decât în lunile anterioare, dar numai în ce privește comenzile din
străinătate. Conform Institutului Federal de Statistică au fost înregistrate cu 2% mai multe comenzi față de luna anterioară. Analiștii
se așteptau la creșterea comenzilor, dar cu numai 0,8%. Este
prima creștere după două luni de scăderi la rând.
Cele mai căutate produse au fost bunurile investiționale și cele
de cosum, în timp ce bunurile intermediare au fost mai puțin comandate.

Start-up-urile consideră Germania o alegere
bună pentru business
Cine a ales Germania ca amplasament pentru start-up nu regretă
acest pas. Șase din zece firme fondatoare spun că ar alege tot
Germania pentru a înființa o firmă. Așa arată rezultatul unui chestionar al Asociației digitale Bitkom în rândul a peste 300 start-upuri germane. Doar SUA sunt mai atrăgătoare pentru start-up-uri,
fiecare a cincea firmă s-ar decide pentru un nou început în SUA.
Germania evoluează încet-încet către o națiune a start-up-urilor și
le oferă celor care doresc să înceapă o afacere un bun punct de
pornire pentru a-și dezvolta ideile. Pentru a deveni și mai atractivă
pentru start-up-uri Germania trebuie să aibă obiective clare și să
ia măsuri concrete în ce privește digitalizarea.

www.ahkrumaenien.ro
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Publicitate

BUSINESS PARK
FOR SALE
Commercial space with 9.600 sqm
Plot size approx. 40.000 sqm
Logistics / Production / Retail
Anchor tenant Metro
Optimal accessibility between
Turda & Campia Turzii
INFORMATION:

VENTA Real Estate Group
Jakominiplatz 12
8010 Graz, Austria

+43 / 316 / 69 82 20 - 0
info@ventagroup.com
www.ventagroup.com

SEMINARII

DATA

LIMBA

ECONET ROMÂNIA

TEMA

LECTOR

17
octombrie

Română

Aplicații contabile ale prețurilor de
transfer

Alina Andrei, Cabot
Transfer Pricing

23
octombrie

Română sau
engleză

Cum ne prezentăm ideile cu impact

Sandra Jitianu,
Trainer

24
octombrie

Română

Atragerea și păstrarea personalului
prin mediere

Claudia Zipperle
Andrei

30
octombrie

Română

Managementul achizițiilor

Mihai N. Rădulescu ,
MIRAD GLOBAL

7
noiembrie

Română

Managementul talentelor – o
provocare a companiilor
performante

Roxana Braga

8
noiembrie

Română

Lean Six Sigma – Optimizarea
proceselor în producție şi servicii

Teodor Vasiliu,
International
Certified Six Sigma
Black Belt

Informații despre seminariile și 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 romania este iniţiativa GreenTech a Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane (AHK România), o platformă de informare, networking & marketing în
domeniile construcţii, energie şi mediu: www.econet-romania.com

Regenerare și revitalizare urbană
In perioada 2-6 septembrie AHK România a organizat în Renania
de Nord -Westfalia o delegație pe tema regenerării și revitalizării
urbane. Participanții din România au fost în special reprezentanți
ai autorităților publice locale.
Am ales această regiune din Germania deoarece încă din anii 90
aceasta s-a confruntat cu tranziția structurală. De la o regiune cu
un puternic focus pe minerit și industrie grea, prelucrarea oțelului,
în ultimii 20 de ani, zona Ruhr a trebuit sa regândească complet,
atât economia cât și spațiile de birouri și de locuit.
De la întâlniri cu administrațiile orașului Dortmund, Duisburg,
Bochum sau Essen până la vizitarea unor proiecte de regenerare urbană, participanții din România au avut un amplu schimb
de experiență cu omologii germani, învățând din îndelungata
experiență a acestora.
Binevenite au fost și întâlnirile la Agențiile de promovare economică a diferitelor orașe din zona Ruhr sau la agențiile responsabile
pentru întreaga Metropolă Ruhr, a treia ca mărime și importanță
economică din Europa după Londra și Paris.
Discuțiile au fost foarte concrete: s-a pornit de la spațiile industriale abandonate, cum pot fi transformate astfel încât să devină
atractive pentru locuitorii orașului. Cum se creează noi locuri de
muncă, cum se machetează noua zonă astfel creată, ce fonduri
sunt la dispoziție și cum se pot implica cetățenii în proiect.
Pe locul spațiilor industriale abandonate s-au ridicat cartiere frumoase, în care cetățenii pot trăi sau lucra, cu multiple posibilități

www.ahkrumaenien.ro
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de petrecere a timpului liber. Exemple de succes pe care le-am
vizitat pe parcursul delegației au fost noul cartier Phoenix See din
Dortmund, cartierul 51 din Essen, Mark 51°7 din Bochum, amplasat pe spațiul fostelor uzine Opel și multe altele.
Alte aspecte importante discutate au fost importanța incluziunii
sociale, protejarea și implicarea cetățenilor defavorizați în diferite
proiecte finanțate de UE sau de Guvernul Federal.

NOI MEMBRI
Le urăm bun-venit noilor membri AHK România:
Bader Holding GmbH
Robert-Bosch-Str. 2
D-89250 Senden
Tel.: +497307830
Fax: +4973078339
Anton Seitz
info@badergruppe.com
www.badergruppe.
com
Carcase mașini, cabine
compacte, rezervoare speciale,
dulapuri de comandă, panouri de
comandă, cutii de borne, carcase
speciale și soluții speciale
Ceres Property Services SRL
Șos. Vitan-Bârzești, nr. 7A
042121 București
Tel.: +40749194357
Fax: +40213150813
Vlad Drăgoescu
www.cerescee.com
Servicii de management imobiliar
DVS Production GmbH
Lindenstraße 5
99819 Krauthausen
Tel.: +4903691883380
Fax: +49036918833850
Mario Möller
info@dvs-technology.de
www.dvs-production.de
Producția în lohn, producție în
masă, prelucrare
FOCUS TOTAL SRL
Str. Alexander von Humboldt,
nr. 18, et. 2
031472 București
Tel.: +40724475129
Muthu Emil
contact@112hub.com
www.112hub.com
Consulting, Outsourcing, Dezvoltare de software

FOODPANDA RO SRL
Str. Argentina, nr. 50
011754 București
Tel.: +30317800102
Andrei-Alexandru Trandafir
contact@foodpanda.ro
www.foodpanda.ro
Platformă online de comandare a
produselor alimentare
Lavimar Consult SRL
Bd. Pipera, nr. 1H, vila M22
077190 Voluntari
Tel.: +40212691376
Fax: +40212691376
Laurențiu Dragomir
www.lavimar.ro
Conservare, restaurare, asistență
de specialitate în domeniul patrimoniului cultural național mobil
și imobil
Omega Trust SRL
Șos. Ștefan cel Mare, nr. 3, et. 5
011736 București
Cosmin Măcăneață
Tel.: +40722812812
Fax: +40213106468
office@omega-trust.ro
www.omega-trust.ro
Servicii de audit și consultanță în
domeniul tehnologiei informației
Play Solutions SRL
Calea Rahovei, nr. 297
050898 București
Tel.: +40727574551
Nicu Plai
www.play-solutions.ro
Dezvoltare, consultanţă, implementare şi optimizare de soluţii IT

NOI MEMBRI
Le urăm bun-venit noilor membri AHK România:
PSS-Prosoft Solutions SRL
Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, bl. A, et. 4
061072 București
Tel.: +40213133874
Fax: +40213134396
Liviu Ionescu
office@pss.ro
www.pss.ro
Dezvoltator de soluții software
complexe, specializat în domeniul
retail
Ratiodata GmbH
Gustav-Stresemann-Weg 29
48155 Münster
Tel.: +4969380760
Martin Greiwe
info@ratiodata.de
www.ratiodata.de
Consultanță și suport pentru
companii din domeniul prelucrării
informației și tehnologiei, și implementarea/ service-ul acestora;
Producție și comercializare
sisteme de prelucrare a
informațiilor și tehnologiei de comunicare; Detașare de personal

Rechtsanwalt Dr. Gisbert
Stalfort
Gisbert Stalfort
Nobbenburger Str. 15
49076 Osnabrück
Tel.: +4915256356425
Fax: + 4954160079996
office@stalfort-group.de
http://stalfort-group.de
Drept comercial internațional,
M&A, înființare societăți,
recuperare creanțe, consultanță
juridică pentru investitori români
și cetățeni din Germania

MEMBRII AHK INFORMEAZĂ
Bosch lansează „Start lansat pentru o carieră
de succes”
Bosch, lider global în furnizarea de tehnologii şi servicii, a lansat
în iunie 2018 proiectul „Start lansat pentru o carieră de succes”,
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman POCU/90/6.13/6.14, în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi Great People Inside, companie
de consultanţă în resurse umane, specializată în evaluarea și dezvoltarea angajaților. Rolul Universităţii este de a îndruma studenţii
către practică şi acest proiect, iar rolul Great People Inside este
de a oferi testare si consiliere vocaţională studenţilor cuprinşi în
proiect.
Valoarea totală a proiectului, se ridică la aproximativ 2,2 mil. RON,
cofinanţarea fiind în valoare de 2,1 mil. RON. Obiectivul proiectului este creşterea gradului de angajabilitate a studenţilor din regiunea Nord-Vest a ţării, prin participarea la programe de învăţare
la locul de muncă.
Pe parcursul a doi ani, între 2018 – 2020, Fabrica Bosch Cluj va
găzdui peste 260 de studenți pentru practica cu aplicații directe
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într-un domeniu în plină dezvoltare în România, industria auto.
În cadrul programului, studenții vor avea posibilitatea să-și dezvolte aptitudini și competențe profesionale de înaltă calitate, care
vor spori capacitatea lor de inserție profesională. În plus, studenții
vor putea contiuna colaborarea cu Bosch prin intermediul diferitelor programe de carieră pentru studenți, pentru a acumula
experiență înainte de finalizarea studiilor, și de asemnea, după
terminarea studiilor, prin programele destinate tinerilor absolvenți.
În unitatea de producție din Jucu, Bosch fabrică, din 2014, printre
altele, unități de control electronice pentru airbag, pentru sisteme
de camere multiple şi asistenţă la condus, dar și sisteme electronice pentru siguranță, care sporesc siguranța rutieră și confortul
șoferilor. Pentru creşterea competitivităţii şi eficientizarea producţiei, Bosch a implementat în locaţia din Jucu soluţii de Industrie
4.0, cum ar fi MES (Manufacturing Execution System).

CTP a livrat o nouă hală în CTPark Cluj II
CTP, cel mai mare dezvoltator și administrator pe termen lung
de parcuri industriale și logistice premium din România și Europa
Centrală și de Est, a livrat o nouă hală de 8.000 m² în CTPark Cluj
ll către Ursus Breweries. CTPark Cluj II este situat în localitatea
Florești, în apropiere de Cluj-Napoca, și va ocupa o suprafață totală de 30.000 m². Construcția parcului se derulează în trei etape,
prima fiind finalizată în septembrie 2018. Celelalte două etape au
fost deja demarate și se află în diferite stadii de dezvoltare.
Noile spații sunt dezvoltate după cele mai înalte standarde tehnice existente la ora actuală pe piață, menite să reducă semnificativ
costurile operaționale și să diminueze impactul asupra mediului
înconjurător. Acesta este cel de al doilea parteneriat încheiat între
CTP și Ursus Breweries, după livrarea unui depozit de 14.000 m²
în CTPark Timișoara II, în noiembrie 2017.
CTPark Cluj II va include doar spații de clasă A, în dezvoltarea cărora sunt folosite cele mai noi tehnologii ecologice. În prezent, din
suprafața totală de 30.000 m², 8.000 m² au fost deja finalizați și
livrați, urmând ca în cea de-a doua și a treia etapă, să fie finalizați
câte 11.000 m², disponibili pentru închiriere. Spațiile pot beneficia
de compartimentare flexibilă, în funcție de nevoile clienților, de la
2.000 m² până la 10.500 m².

Dentons deschide la Düsseldorf al patrulea birou din Germania
Dentons, firma globală de avocatură, face public planul de a deschide un nou birou la Düsseldorf prin recrutarea a doi noi parteneri cu experiență recunoscută în achiziții publice, fonduri UE,
relații comerciale și conformitate și dreptul muncii. Acesta va fi cel
de-al patrulea birou Dentons din Germania, după cele din Berlin,
Frankfurt și München, oferind astfel clienților o acoperire extinsă în cel mai important centru financiar și industrial al Germaniei,

precum și acces la cea mai importantă regiune pentru investiții
străine directe din Europa.
Andreas Haak va prelua poziția de Managing Partner al Dentons Düsseldorf. El a coordonat timp de mai mulți ani practica
de Concurență, Reglementări UE si Relații Comerciale din cadrul
firmei Taylor Wessing, și a fost liderul grupului de Bio-stiințe și
Sănătate. Împreună cu Dr. Jörg Karenfort, acesta va coordona
practica germană de Concurență, Antitrust și Reglementări. El va
întări de asemenea practica Dentons de Achiziții Publice în colaborare cu Dr. Wolfram Krohn și Dr. Peter Braun. Haak se alătură
firmei împreună cu partenerul Sascha Grosjean, care va consolida echipa de Dreptul Muncii.
Odată cu deschiderea biroului din Düsseldorf, Dentons estimează
că va avea peste 200 de avocați în birourile sale din Berlin, Frankfurt, München și Düsseldorf.

INFO
Informații de la membrii AHK România publicăm în mod regulat în
pagina noastră de internet la secțiunea Presă și Publicații / Membrii Camerei informează și pe pagina de Facebook.

TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII
ITB ASIA, Singapore
17 - 19 octombrie 2018
Bursa internațională a turismului
www.itb-asia.com
EuroBLECH, Hanovra
23 - 26 octombrie 2018
Tehnologii de prelucrare a tablei
www.euroblech.com
CeMAT ASIA, Shanghai
6 - 9 noiembrie 2018
Târgul internațional pentru logistică și intralogistică
www.cemat-asia.com
belektro Berlin
6 - 8 noiembrie 2018
Trade Fair for Electrical Engineering, Electronics and Lighting
www.belektro.de
Bazaar Berlin
7 - 11 noiembrie 2018
Bunuri de consum, mic mobilier, obiecte decorative
www.bazaar-berlin.de
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Boat&Fun Berlin
29 noiembrie - 2 decembrie 2018
Întregul spectru al navigației și al sporturilor de exterior
www.boot-berlin.de/en/

Date de contact: contact@daruiesteviata.ro, tel. 0729999777,
www.daruiesteviata.ro

Persoane de contact pentru târguri:

Terenuri de vânzare jud. Sibiu

Deutsche Messe Hannover şi Messe Berlin
Luminiţa Constantin, Tel. 021 2079164; Fax: 021 2231538
E-mail: constantin.luminita@ahkrumaenien.ro

1) teren la 10 minute de centrul orașului Sibiu, la ieșirea de pe
autostrada A1, pentru logistică, depozitare și activități economice
nepoluante, utilități pe teren sau în imediata vecinătate. Loturi între 22.750-187.000 mp, preț 21 euro / mp
2) teren și clădiri în Mediaș, pentru activități comerciale, activități
economice nepoluante ori în scop rezidențial, zona de magazine, blocuri de locuințe și stație de autobuz, toate utilitățile. Teren
12.200 mp, clădiri 3.300 mp, preț 1.350.000 euro.
Persoana de contact: dna. Andreea Pîrvu
Tel: (004)0731.099.042
E-mail: andreea.pirvu@effectivebusiness.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

SOCIAL
Asociația Dăruiește Viață construiește un Spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrică
Asociația Dăruiește Viață construiește primul Spital de Oncologie
și Radioterapie Pediatrică din România ultimilor 30 de ani, exclusiv din donații și sponsorizări, un proiect unic în Europa.
Peste 1.500 de companii au devenit Fondatori ai spitalului, prin
„facilitatea fiscală 20%” (www.bursadefericire.ro/sponsorizeaza).
Lor li s-au alăturat peste 150.000 de donatori persoane fizice,
care au donat online, pe platforma noastră de strângere de fonduri – Bursa de Fericire, prin SMS la 8844 și 8864 cu mesajul
SPITAL, precum și prin virament bancar din țară și din străinătate.
Cu bucurie și emoție vă împărtășim că, în luna iunie am început
turnarea fundației, în curtea Spitalului „Marie Curie” din București.
Spitalul „Dăruiește Viață” va avea o suprafață de 12.000 mp și va
include, pe lângă compartimentele de oncologie și radioterapie,
un bloc operator modern, terapie intensivă, precum și alte departamente absolut necesare în tratamentul complex al copilului
bolnav de cancer. Și pentru că ne dorim să construim un spital la
standarde europene, conceptul și tema de proiectare au fost realizate de specialiști în domeniu și consultanți din Franța și Spania.
Vă invităm să ne deveniți parteneri, implicându-vă cu produsele
și serviciile dumneavoastră, prin activitățile companiilor pe care le
reprezentați, sau prin sponsorizări, redirecționând 20% din impozitul pe profit.
Asociația Dăruiește Viață a adus România cu 25 de ani în față în
domeniul hemato-oncologiei, prin proiectele realizate, investind
peste 6 milioane de euro în spitalele din România.

ANUNȚURI

De vânzare în Colonia Bod/Brașov
24 de şantiere de construcții parcelate în Colonia Bod, aproximativ 15 km la nord de Braşov de vânzare.
Suprafața totală de aproximativ 15.506 m², prețul solicitat fiind
de 19,50 EUR/mp. Bod este o comună din Transilvania, situată
pe drumul județean DJ 103, la 2 kilometri distanță de drumul
național DN 13. Localitatea se află la calea ferată electrificată
Teiuș-Brașov.
Contact: GEBRÜDER PETERS Gebäudetechnik GmbH
Tel.: +49 841 8818 605 (Dna Anita Schweiger)
E-Mail: anita.schweiger@gebr-peters.de

Căutare spațiu birouri București
Austria Bio Garantie este în căutarea unui nou spațiu pentru biroul
din București. Dorim închirierea pe termen lung a unui spațiu de
aprox. 160-200 mp, într-o clădire de birouri localizată în zona P-ța
Romană – P-ța Victoriei sau adiacent, în apropierea unei stații de
metrou, avand 4-5 camere și spații de parcare disponibile.
Persoană de contact: Gabriela Dirdeci
T: 0212102124, M: 0730602719
E-mail: g.dirdeci@abg.at
www.abg-cert.com
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De închiriat vilă în Timișoara

De vânzare teren în Timișoara

Vilă în stil Gründerzeit în centrul orașului Timișoara. Suprafață de
locuit 440 mp, formată din subsol și parter. Parterul este compus
din 4 camere, 2 băi, bucătărie, verandă, debara, suprafață totală
220 mp. Subsolul este compus din 4 camere, bucătărie, spălătorie, WC, cameră cazane, 2 cămări lemne și cămară alimente.

De vânzare teren destinat construcțiilor în Timișoara.
12.700 mp cu toate utilitățile.
Front stradal 300 m. Strada Musicescu.
Preț negociabil

Vila dispune de o grădină de 1000 mp și garaj.
Preț negociabil: 1800 EUR/lună

Persoană de contact: Wolfgang Koch
Tel. 0744386858
E-mail: wolfdkoch@gmail.com
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Tel.: +40 21 2231531
Fax: +40 21 2231538
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kleininger.carmen@ahkrumaenien.ro
Internet: www.ahkrumaenien.ro
Închiderea ediției: 10.10.2018

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.

www.ahkrumaenien.ro

8

