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Instabilitate politica, perspectiva de afaceri neclara: investitorilor germani le este pusa la incercare increderea in
mediul de afaceri din Romania. Si, totusi, business-ul german mai pune un picior in Transilvania. Romania ramane un
taram al surprizelor pentru straini - turisti sau investitori. Un prim contact al germanului, italianului sau austriacului cu
Romania devine o avalansa de contradictii. Tara era considerata pana nu demult repetentul Europei; printre cele mai
sarace state ale Uniunii Europene; celebrele imagini cu carutele trase de cai intr-o tara UE au tot facut inconjurul mass
media straine. Ca dintr-un alt film, logo-urile Bosch, Continental, Deutsche Bank, Schaeffler, Dekra si altele le sar in
ochi vizitatorilor, pe drumurile de la aeroporturi catre marile orase romanesti. Cladiri moderne, constructii din sticla si
localuri hip distrug instantaneu imaginea intiparita de la distanta. Si analizele economice din ultimii ani au adus
rezultate surprinzatoare: in 2017, Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica din UE: aproximativ 7%. In
calitate de cei mai importanti parteneri economici ai Romaniei si ca element deloc neglijabil al motorului cresterii
economiei romanesti, germanii activeaza in momentul de fata cu circa 7.500 de companii in Romania . Aproape
300.000 de oameni au gasit locuri de munca la firmele cu capital german. AHK Transylvania Office, la Cluj Cu toate
neajunsurile si contradictiile de care s-au lovit in mediul romanesc de afaceri, investitiile germane in Romania se ridica
la 9,3 miliarde de euro . Mai mult decat atat, business-ul german mai pune un picior in Transilvania: la inceputul celui
de-al 4-lea trimestru 2018, Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK) a deschis un birou la Cluj (foto) .
Al doilea, dupa cel din Bucuresti, inaugurat in urma cu 15 ani. "AHK isi propune sa faca parte din proiectul de intinerire
si innoire a Romaniei", a declarat, la deschidere, Dragos Anastasiu, presedintele AHK Romania. "Deschiderea acestui
birou va ajuta ca problemele care apar la nivel regional sa fie mai bine intelese". In ciuda retoricii impotriva
multinationalelor, economia romaneasca are nevoie de capital strain si, odata cu el, de know how . Investitorii straini,
implicit cei germani, stiu cu siguranta acest lucru, avand in vedere sumele masive investite, cu precadere in regiunile
Bucurestiului, Banatului si Transilvaniei. Statisticile AHK arata ca dintre tarile sud-est europene, Romania a atras in
anul 2017 cele mai multe investitii straine directe: 4,5 miliarde de euro (Bulgaria 0,9 miliarde, Grecia - 3,5 miliarde,
Ungaria - 4,2 miliarde) Piedici care merita depasite Totusi, instabilitatea politica interna si actiunile Guvernului din
ultimii doi ani, care au dus la demonstratii constante ale societatii civile, lipsa infrastructurii, coruptia au scazut
increderea investitorilor in Guvern si consecutiv in mediul de afaceri din Romania. Acest lucru a fost documentat intrun studiu amplu realizat de AHK, la care au participat 130 de companii cu capital german din Romania. Nici calomnierea
repetata a minoritatii germane din Romania de catre unii demnitari social-democrati nu a ramas fara ecou in lumea
oamenilor de afaceri germani . AHK a luat pozitie fata de aceste derapaje, trimitand o scrisoare oficiala premierului
Dancila, cu speranta ca aceste derapaje nu reprezinta opinia oficiala a Guvernului. Scrisoarea a ramas fara raspuns, a
precizat Dragos Anastasiu la Cluj. Despre acest subiect s-a discutat de altfel si la Conferinta "Romania la Presedintia
Consiliului Uniunii Europene - oportunitati si provocari", organizata de AHK in Aula Magna a Universitatii Babes-Bolyai,
in ziua inaugurarii biroului de la Cluj. O alta problema majora cu care se confrunta economia romaneasca este lipsa de
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resurse umane . AHK se va implica in continuare in dezvoltarea sistemului dual de invatamant, care sa coordoneze
oferta educationala cu nevoile de pe piata muncii. Pentru ca in ultimii ani, companiilor le este tot mai greu sa gaseasca
personal corespunzator. O mare parte din potentialii angajati pleaca in strainatate la munca, iar altii nu au pregatirea
profesionala adecvata. Activi in intreaga regiune Pe de alta parte, costurile scazute pentru forta de munca fata de
celelalte state europene si calificarea angajatilor cu studii superioare inclina balanta in favoarea avantajelor pe care le
are piata romaneasca pentru investitorii straini. Clujul a fost ales de catre AHK, printre altele, pentru renumele orasului
ca centru universitar. Si faptul ca este bine conectat la Europa, avand o comunitate de business dinamica, a contribuit
la optiunea AHK. Firmele germane si romanesti din intreaga regiune vor fi incluse in activitatile AHK Transylvania Office,
care are de gand sa-si extinda network-ul dincolo de granitele Clujului. "AHK Transylvania Office va oferi companiilor
din Transilvania accesul direct la comunitatea noastra (...) si va sprijini companiile din regiune in activitatile lor", a
asigurat Sebastian Metz, director general AHK si membru in Consiliul Director. Ceea ce nu pot asigura nici cei mai
priceputi oameni de afaceri in momentul de fata este daca suma contradictiilor ce compun mediul de afaceri din
Romania va ramane constanta sau nu. In mod mai mult sau mai putin direct, de pe agenda Camerei de Comert si
Industrie Romano-Germana face parte si imbunatatirea imaginii Romaniei in Germania. "Semnalul este pentru
Germania", a declarat Dragos Anastasiu. "Transilvania conteaza, aici se face business". Lavinia Pitu
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Instabilitate politică, perspectivă de afaceri neclară: investitorilor germani le este pusă la încercare încrederea în
mediul de afaceri din România. Şi totuşi, business-ul german mai pune un picior în Transilvania. De acelasi autor
România rămâne un tărâm al surprizelor pentru străini - turişti sau investitori. Un prim contact al germanului,
italianului sau austriacului cu România devine o avalanşă de contradicţii. Ţara era considerată până nu demult
repetentul Europei; printre cele mai sărace state ale Uniunii Europene; celebrele imagini cu căruţele trase de cai întro ţară UE au tot făcut înconjurul mass mediei străine. Ca dintr-un alt film, logo-urile Bosch, Continental, Deutsche Bank,
Schaeffler, Dekra şi altele le sar în ochi vizitatorilor, pe drumurile de la aeroporturi către marile oraşe româneşti. Clădiri
moderne, construcţii din sticlă şi localuri hip distrug instantaneu imaginea întipărită de la distanţă. Şi analizele
economice din ultimii ani au adus rezultate surprinzătoare: în 2017, România a înregistrat cea mai mare creştere
economică din UE: aproximativ 7%. În calitate de cei mai importanţi parteneri economici ai României şi ca element
deloc neglijabil al motorului creşterii economiei româneşti, germanii activează în momentul de faţă cu circa 7.500 de
companii în România. Aproape 300.000 de oameni au găsit locuri de muncă la firmele cu capital german. Cluj: deseori,
vizitatorii străini sunt plăcut surprinşi de atmosfera din oraşele României AHK Transylvania Office, la Cluj Cu toate
neajunsurile şi contradicţiile de care s-au lovit în mediul românesc de afaceri, investiţiile germane în România se ridică
la 9,3 miliarde de euro. Mai mult decât atât, business-ul german mai pune un picior în Transilvania: la începutul celui
de-al 4-lea trimestru 2018, Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK) a deschis un birou la Cluj. Al doilea,
după cel din Bucureşti, inaugurat în urmă cu 15 ani. ”AHK îşi propune să facă parte din proiectul de întinerire şi înnoire
a României”, a declarat, la deschidere, Dragoş Anastasiu, preşedintele AHK România. ”Deschiderea acestui birou va
ajuta ca problemele care apar la nivel regional să fie mai bine înţelese”. În ciuda retoricii împotriva multinaţionalelor,
economia românească are nevoie de capital străin şi, odată cu el, de know how. Investitorii străini, implicit cei germani,
ştiu cu siguranţă acest lucru, având în vedere sumele masive investite, cu precădere în regiunile Bucureştiului,
Banatului şi Transilvaniei. Statisticile AHK arată că dintre ţările sud-est europene, România a atras în anul 2017 cele
mai multe investiţii străine directe: 4,5 miliarde euro. (Bulgaria 0,9 miliarde, Grecia 3,5 miliarde, Ungaria 4,2 miliarde)
Piedici care merită depăşite Totuşi, instabilitatea politică internă şi acţiunile guvernului din ultimii doi ani, care au dus
la demonstraţii constante ale societăţii civile, lipsa infrastructurii, corupţia, au scăzut încrederea investitorilor în guvern
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şi consecutiv în mediul de afaceri din România. Acest lucru a fost documentat într-un studiu amplu realizat de AHK, la
care au participat 130 de companii cu capital german din România. Nici calomnierea repetată a minorităţii germane
din România de către unii demnitari social-democraţi nu a rămas fără ecou în lumea oamenilor de afaceri germani.
AHK a luat poziţie faţă de aceste derapaje, trimiţând o scrisoare oficială premierului Dăncilă, cu speranţa că aceste
derapaje nu reprezintă opinia oficială a guvernului. Scrisoarea a rămas fără răspuns, a precizat Dragoş Anastasiu la
Cluj. Despre acest subiect s-a discutat de altfel şi la Conferinţa ”România la Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene
- oportunităţi şi provocări”, organizată de AHK în Aula Magna a Universităţii Babeş-Bolyai, în ziua inaugurării biroului
de la Cluj. Universitatea Babeş-Bolyai: Conferinţă pe tema preşedinţiei prin rotaţie a României la Consiliul UE. De la
stânga la dreapta: Siegfried Mureşan, europarlamentar; Emil Hurezeanu, ambasadorul României la Berlin; Emil Boc,
primarul oraşului Cluj; Prof. Dr. Mihaela Luţaş, prorector UBB; Cord Meier-Klodt, ambasadorul Germaniei la Bucureşti;
Sorin-Valeriu Naş, secretar de stat în Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat O altă problemă
majoră cu care se confruntă economia românească este lipsa de resurse umane. AHK se va implica în continuare în
dezvoltarea sistemului dual de învăţământ, care să coordoneze oferta educaţională cu nevoile de pe piaţa muncii.
Pentru că în ultimii ani, companiilor le este tot mai greu să găsească personal corespunzător. O mare parte din
potenţialii angajaţi pleacă în străinătate la muncă, iar alţii nu au pregătirea profesională adecvată. Activi în întreaga
regiune Pe de altă parte, costurile scăzute pentru forţa de muncă faţă de celelalte state europene şi calificarea
angajaţilor cu studii superioare înclină balanţa în favoarea avantajelor pe care le are piaţa românească pentru
investitorii străini. Clujul a fost ales de către AHK, printre altele, pentru renumele oraşului ca centru universitar. Şi
faptul că este bine conectat la Europa, având o comunitate de business dinamică, a contribuit la opţiunea AHK. Firmele
germane şi româneşti din întreaga regiune vor fi incluse în activităţile AHK Transylvania Office, care are de gând să-şi
extindă network-ul dincolo de graniţele Clujului. ”AHK Transylvania Office va oferi companiilor din Transilvania accesul
direct la comunitatea noastră (...) şi va sprijini companiile din regiune în activităţile lor”, a asigurat Sebastian Metz,
director general AHK şi membru în Consiliul Director. În 2017, dintre ţările din regiune, România a atras cele mai multe
investiţii străine directe Ceea ce nu pot asigura nici cei mai pricepuţi oameni de afaceri în momentul de faţă este dacă
suma contradicţiilor ce compun mediul de afaceri din România va rămâne constantă sau nu. În mod mai mult sau mai
puţin direct, de pe agenda Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germană face parte şi îmbunătăţirea imaginii
României în Germania. ”Semnalul este pentru Germania”, a declarat Dragoş Anastasiu. ”Transilvania contează, aici se
face business”. Lavinia Piţu - Deutsche Welle
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Instabilitate politică, perspectivă de afaceri neclară: investitorilor germani le este pusă la încercare încrederea în
mediul de afaceri din România. Şi totuşi, business-ul german mai pune un picior în Transilvania. De acelasi autor
România rămâne un tărâm al surprizelor pentru străini - turişti sau investitori. Un prim contact al germanului,
italianului sau austriacului cu România devine o avalanşă de contradicţii. Ţara era considerată până nu demult
repetentul Europei; printre cele mai sărace state ale Uniunii Europene; celebrele imagini cu căruţele trase de cai întro ţară UE au tot făcut înconjurul mass mediei străine. Ca dintr-un alt film, logo-urile Bosch, Continental, Deutsche Bank,
Schaeffler, Dekra şi altele le sar în ochi vizitatorilor, pe drumurile de la aeroporturi către marile oraşe româneşti. Clădiri
moderne, construcţii din sticlă şi localuri hip distrug instantaneu imaginea întipărită de la distanţă. Şi analizele
economice din ultimii ani au adus rezultate surprinzătoare: în 2017, România a înregistrat cea mai mare creştere
economică din UE: aproximativ 7%. În calitate de cei mai importanţi parteneri economici ai României şi ca element
deloc neglijabil al motorului creşterii economiei româneşti, germanii activează în momentul de faţă cu circa 7.500 de
companii în România. Aproape 300.000 de oameni au găsit locuri de muncă la firmele cu capital german. Cluj: deseori,
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vizitatorii străini sunt plăcut surprinşi de atmosfera din oraşele României AHK Transylvania Office, la Cluj Cu toate
neajunsurile şi contradicţiile de care s-au lovit în mediul românesc de afaceri, investiţiile germane în România se ridică
la 9,3 miliarde de euro. Mai mult decât atât, business-ul german mai pune un picior în Transilvania: la începutul celui
de-al 4-lea trimestru 2018, Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK) a deschis un birou la Cluj. Al doilea,
după cel din Bucureşti, inaugurat în urmă cu 15 ani. „AHK îşi propune să facă parte din proiectul de întinerire şi înnoire
a României”, a declarat, la deschidere, Dragoş Anastasiu, preşedintele AHK România. „Deschiderea acestui birou va
ajuta ca problemele care apar la nivel regional să fie mai bine înţelese”. În ciuda retoricii împotriva multinaţionalelor,
economia românească are nevoie de capital străin şi, odată cu el, de know how. Investitorii străini, implicit cei germani,
ştiu cu siguranţă acest lucru, având în vedere sumele masive investite, cu precădere în regiunile Bucureştiului,
Banatului şi Transilvaniei. Statisticile AHK arată că dintre ţările sud-est europene, România a atras în anul 2017 cele
mai multe investiţii străine directe: 4,5 miliarde euro (Bulgaria 0,9 miliarde, Grecia 3,5 miliarde, Ungaria 4,2 miliarde).
Piedici care merită depăşite Totuşi, instabilitatea politică internă şi acţiunile guvernului din ultimii doi ani, care au dus
la demonstraţii constante ale societăţii civile, lipsa infrastructurii, corupţia, au scăzut încrederea investitorilor în guvern
şi consecutiv în mediul de afaceri din România. Acest lucru a fost documentat într-un studiu amplu realizat de AHK, la
care au participat 130 de companii cu capital german din România. Nici calomnierea repetată a minorităţii germane
din România de către unii demnitari social-democraţi nu a rămas fără ecou în lumea oamenilor de afaceri germani.
AHK a luat poziţie faţă de aceste derapaje, trimiţând o scrisoare oficială premierului Dăncilă, cu speranţa că aceste
derapaje nu reprezintă opinia oficială a guvernului. Scrisoarea a rămas fără răspuns, a precizat Dragoş Anastasiu la
Cluj. Despre acest subiect s-a discutat de altfel şi la Conferinţa „România la Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene
- oportunităţi şi provocări”, organizată de AHK în Aula Magna a Universităţii Babeş-Bolyai, în ziua inaugurării biroului
de la Cluj. Universitatea Babeş-Bolyai: Conferinţă pe tema preşedinţiei prin rotaţie a României la Consiliul UE. De la
stânga la dreapta: Siegfried Mureşan, europarlamentar; Emil Hurezeanu, ambasadorul României la Berlin; Emil Boc,
primarul oraşului Cluj; Prof. Dr. Mihaela Luţaş, prorector UBB; Cord Meier-Klodt, ambasadorul Germaniei la Bucureşti;
Sorin-Valeriu Naş, secretar de stat în Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat O altă problemă
majoră cu care se confruntă economia românească este lipsa de resurse umane. AHK se va implica în continuare în
dezvoltarea sistemului dual de învăţământ, care să coordoneze oferta educaţională cu nevoile de pe piaţa muncii.
Pentru că în ultimii ani, companiilor le este tot mai greu să găsească personal corespunzător. O mare parte din
potenţialii angajaţi pleacă în străinătate la muncă, iar alţii nu au pregătirea profesională adecvată. Activi în întreaga
regiune Pe de altă parte, costurile scăzute pentru forţa de muncă faţă de celelalte state europene şi calificarea
angajaţilor cu studii superioare înclină balanţa în favoarea avantajelor pe care le are piaţa românească pentru
investitorii străini. Clujul a fost ales de către AHK, printre altele, pentru renumele oraşului ca centru universitar. Şi
faptul că este bine conectat la Europa, având o comunitate de business dinamică, a contribuit la opţiunea AHK. Firmele
germane şi româneşti din întreaga regiune vor fi incluse în activităţile AHK Transylvania Office, care are de gând să-şi
extindă network-ul dincolo de graniţele Clujului. „AHK Transylvania Office va oferi companiilor din Transilvania accesul
direct la comunitatea noastră (...) şi va sprijini companiile din regiune în activităţile lor”, a asigurat Sebastian Metz,
director general AHK şi membru în Consiliul Director. În 2017, dintre ţările din regiune, România a atras cele mai multe
investiţii străine directe Ceea ce nu pot asigura nici cei mai pricepuţi oameni de afaceri în momentul de faţă este dacă
suma contradicţiilor ce compun mediul de afaceri din România va rămâne constantă sau nu. În mod mai mult sau mai
puţin direct, de pe agenda Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germană face parte şi îmbunătăţirea imaginii
României în Germania. „Semnalul este pentru Germania”, a declarat Dragoş Anastasiu. „Transilvania contează, aici se
face business”. Lavinia Piţu - Deutsche Welle

4

Investitorii germani mai cred in piata romaneasca: Transilvania conteaza, aici se face
business
Sursa: http://www.business24.ro/
Keywords: AHK Romania, Dragos Anastasiu
01.10.2018 16:35:53vezi articolul
Instabilitate politica, perspectiva de afaceri neclara: investitorilor germani le este pusa la incercare increderea in
mediul de afaceri din Romania. Si, totusi, business-ul german mai pune un picior in Transilvania. Romania ramane un
taram al surprizelor pentru straini - turisti sau investitori. Un prim contact al germanului, italianului sau austriacului cu
Romania devine o avalansa de contradictii. Tara era considerata pana nu demult repetentul Europei; printre cele mai
sarace state ale Uniunii Europene; celebrele imagini cu carutele trase de cai intr-o tara UE au tot facut inconjurul mass
media straine. Ca dintr-un alt film, logo-urile Bosch, Continental, Deutsche Bank, Schaeffler, Dekra si altele le sar in
ochi vizitatorilor, pe drumurile de la aeroporturi catre marile orase romanesti. Cladiri moderne, constructii din sticla si
localuri hip distrug instantaneu imaginea intiparita de la distanta. Si analizele economice din ultimii ani au adus
rezultate surprinzatoare: in 2017, Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica din UE: aproximativ 7%. In
calitate de cei mai importanti parteneri economici ai Romaniei si ca element deloc neglijabil al motorului cresterii
economiei romanesti, germanii activeaza in momentul de fata cu circa 7.500 de companii in Romania. Aproape 300.000
de oameni au gasit locuri de munca la firmele cu capital german. AHK Transylvania Office, la Cluj Cu toate neajunsurile
si contradictiile de care s-au lovit in mediul romanesc de afaceri, investitiile germane in Romania se ridica la 9,3
miliarde de euro. Mai mult decat atat, business-ul german mai pune un picior in Transilvania: la inceputul celui de-al
4-lea trimestru 2018, Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK) a deschis un birou la Cluj (foto) . Al
doilea, dupa cel din Bucuresti, inaugurat in urma cu 15 ani. "AHK isi propune sa faca parte din proiectul de intinerire si
innoire a Romaniei", a declarat, la deschidere, Dragos Anastasiu, presedintele AHK Romania. "Deschiderea acestui
birou va ajuta ca problemele care apar la nivel regional sa fie mai bine intelese". In ciuda retoricii impotriva
multinationalelor, economia romaneasca are nevoie de capital strain si, odata cu el, de know how. Investitorii straini,
implicit cei germani, stiu cu siguranta acest lucru, avand in vedere sumele masive investite, cu precadere in regiunile
Bucurestiului, Banatului si Transilvaniei. Statisticile AHK arata ca dintre tarile sud-est europene ...citeste mai departe
despre "" pe
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Deși investitorilor germani le este pusă la încercare încrederea în mediul de afaceri din România, business-ul german
mai pune un picior în Transilvania. Pentru Germania, ”Transilvania contează, aici se face business”, scrie siteul german
Deutsche Welle . ”În 2017, România a înregistrat cea mai mare creștere economică din UE: aproximativ 7%. În calitate
de cei mai importanți parteneri economici ai României și ca element deloc neglijabil al motorului creșterii economiei
românești, germanii activează în momentul de față cu circa 7.500 de companii în România. Aproape 300.000 de oameni
au găsit locuri de muncă la firmele cu capital german. Cu toate neajunsurile și contradicțiile de care s-au lovit în mediul
românesc de afaceri, investițiile germane în România se ridică la 9,3 miliarde de euro. Mai mult decât atât, businessul german mai pune un picior în Transilvania: la începutul celui de-al 4-lea trimestru 2018, Camera de Comerț și
Industrie Româno-Germană (AHK) a deschis un birou la Cluj. Al doilea, după cel din București, inaugurat în urmă cu 15
ani. Statisticile AHK arată că dintre țările sud-est europene, România a atras în anul 2017 cele mai multe investiții
străine directe: 4,5 miliarde euro. (Bulgaria 0,9 miliarde, Grecia 3,5 miliarde, Ungaria 4,2 miliarde) ”Semnalul este
pentru Germania” Firmele germane și românești din întreaga regiune vor fi incluse în activitățile AHK Transylvania
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Office, care are de gând să-și extindă network-ul dincolo de granițele Clujului. ”AHK Transylvania Office va oferi
companiilor din Transilvania accesul direct la comunitatea noastră (…) și va sprijini companiile din regiune în activitățile
lor”, a asigurat Sebastian Metz, director general AHK și membru în Consiliul Director. Ceea ce nu pot asigura nici cei
mai pricepuți oameni de afaceri în momentul de față este dacă suma contradicțiilor ce compun mediul de afaceri din
România va rămâne constantă sau nu. În mod mai mult sau mai puțin direct, de pe agenda Camerei de Comerț și
Industrie Româno-Germană face parte și îmbunătățirea imaginii României în Germania. ”Semnalul este pentru
Germania”, a declarat Dragoș Anastasiu. ”Transilvania contează, aici se face business” conchid analiștii D.W.

Camera de Comerţ Româno-Germană inaugurează Sucursala Cluj
Sursa: http://www.bursa.ro/
Keywords: Germania, Smart City
29.09.2018 00:13:32vezi articolul
Problemele legate de resursa umană, birocraţia şi lipsa predictibilităţii sunt cele mai importante probleme cu care se
confruntă investitorii germani în România, consideră preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane
AHK România, Dragoş Anastasiu. Potrivit reprezentanţilor AHK România se află pe locul al doilea în topul investitorilor
străini din România. Datorită faptului că numeroase companii germane sunt localizate în Transilvania şi pentru a
consolida prezenţa în regiune, conducerea AHK România a decis înfiinţarea unei sucursale în municipiul ClujNapoca. "Resursa umană este principala problemă cu care ne confruntăm, a doua, o birocraţie pe cât de inutilă, pe
atât de sufocantă, a treia chestiune, care pentru firmele germane reprezintă cea mai mare problemă, pentru că există
o altă mentalitate şi asta se cheamă predictibilitate sau lipsa predictibilităţii pentru că spre deosebire de noi românii
care mergem aşa, pe hai-hai, că ne adaptăm, găsim noi soluţii, merge şi aşa, în Germania totul e gândit pe termen lung,
în decade", a declarat, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, Dragoş Anastasiu.
Potrivit acestuia, direcţiile
începute în ultimii ani de reprezentanţii AKH România vor fi intensificate în Transilvania şi a menţionat în acest sens
învăţământul dual iniţiat la nivelul liceelor, intensificarea eforturilor de specializare început în domeniul resurselor
umane sau implicarea sa în dezvoltarea oraşelor către conceptul de smart city.

Romanian-German Chamber of Commerce and Industry opened an office in Cluj-Napoca
Sursa: http://business-review.ro/
Keywords: AHK Romania, Dragos Anastasiu, Sebastian Metz
29.09.2018 11:50:09vezi articolul
After more than 15 years with an office in Bucharest, where 21 employees work, the Romanian-German Chamber of
Commerce and Industry (AHK Romania) opens an office in Cluj-Napoca. ”AHK Transylvania Office will provide
Transylvanian companies with direct access to our dynamic and innovative community and support regional
companies in their activities, ”said Sebastian Metz, general manager and board member. AHK officials said that they
have chosen Cluj-Napoca because it is the best starting point to step up our activities across the region. ”Opening this
office will help to improve the understanding of regional issues. We will involve and support our companies both
through the working groups established within AHK Romania and through collaboration with other organizations when
direct communication with public institutions is needed, ”added Dragos Anastasiu, president of AHK Romania.
According to AHK, in the city are active 435 german companies, 6 percent of 7,500 in the whole country. One of the
central objectives of the AHK office in Cluj-Napoca is to address the important economic aspects of the Transylvania
region and to discuss them with the other actors involved in economic life. The Romanian-German Chamber of
Commerce and Industry, established in 2002, counts over 600 member firms.
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Camera de Comerţ Româno-Germană inaugurează Sucursala Cluj
Sursa: http://pescurt.ro/
Keywords:
29.09.2018 00:53:19vezi articolul
Problemele legate de resursa umană, birocraţia şi lipsa predictibilităţii sunt cele mai importante probleme cu care se
confruntă investitorii germani în România, consideră preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane
AHK România, Dragoş Anastasiu.

AHK România deschide un birou în Cluj Napoca Deschidere birou ...
Sursa: http://www.facebook.com/jurnaluldeafaceri
Keywords: AHK Romania
29.09.2018 13:00:01vezi articolul
AHK România deschide un birou în Cluj Napoca Deschidere birou Cluj-Napoca AHK Romania | Jurnalul de Afaceri Birou
Cluj-Napoca AHK Romania. Afla mai multe informatii despre noul biroul deschis in Cluj-Napoca de Camere de Comert
Romana-Germana.

Domnul ambasador Cord Meier-Klodt a participat vineri la Cluj la ...
Sursa: http://www.facebook.com/pages/Ambasada-Germaniei-Bucure%C5%9Fti/102972786445951
Keywords: AHK Romania
29.09.2018 18:49:11vezi articolul
Domnul ambasador Cord Meier-Klodt a participat vineri la Cluj la două evenimente importante: deschiderea noului
birou AHK Romania la Cluj și la festivalul de artă digitală Clujotronic. Două evenimente care îmbină perfect ce înseamnă
Clujul în acest moment - un oraș tânăr, creator, modern, cu o economie în dezvoltare și datorită investitorilor germani.
Un spațiu românesc, dar și european în același timp, cu o moștenire pluriculturală importantă. Un oraș care merită
descoperit la pas - te poate surprinde și cu o simpatică mascotă urecheată. :) Photos from Ambasada Germaniei
Bucureşti's post

Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană a inaugurat la Cluj o sucursală pentru
regiunea Transilvaniei
Sursa: http://www1.agerpres.ro/agerpres/home
Keywords: Germania, Smart City
28.09.2018 15:09:16vezi articolul
Problemele legate de resursa umană, birocraţia şi lipsa predictibilităţii sunt cele mai importante probleme cu care se
confruntă investitorii germani în România, consideră preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane
AHK România, Dragoş Anastasiu. Acesta a participat vineri, la Cluj-Napoca, la inaugurarea unei sucursale AHK România
în Transilvania. Potrivit reprezentanţilor AHK România, Germania este unul dintre cei mai importanţi parteneri
economici ai ţării noastre şi se află pe locul al doilea în topul investitorilor străini din România. Datorită faptului că
numeroase companii germane sunt localizate în Transilvania şi pentru a consolida prezenţa în regiune, conducerea
AHK România a decis înfiinţarea unei sucursale în municipiul Cluj-Napoca. "Resursa umană este principala problemă
cu care ne confruntăm, a doua, o birocraţie pe cât de inutilă, pe atât de sufocantă, a treia chestiune, care pentru
firmele germane reprezintă cea mai mare problemă, pentru că există o altă mentalitate şi asta se cheamă
predictibilitate sau lipsa predictibilităţii pentru că spre deosebire de noi românii care mergem aşa, pe hai-hai, că ne
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adaptăm, găsim noi soluţii, merge şi aşa, în Germania totul e gândit pe termen lung, în decade", a declarat, vineri, în
cadrul unei conferinţe de presă, Dragoş Anastasiu. Potrivit acestuia, direcţiile începute în ultimii ani de reprezentanţii
AKH România vor fi intensificate în Transilvania şi a menţionat în acest sens învăţământul dual iniţiat la nivelul liceelor,
intensificarea eforturilor de specializare început în domeniul resurselor umane sau implicarea sa în dezvoltarea
oraşelor către conceptul de smart city. Potrivit reprezentanţilor AHK România, sucursala de la Cluj-Napoca va organiza
în Transilvania întâlniri ale investitorilor şi delegaţiilor, cu scopul de a lua pulsul economiei la faţa locului, dar şi pentru
a oferi prilejul oamenilor de afaceri de a se cunoaşte, de a schimba opinii şi de a beneficia de noi oportunităţi de
business. Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană AHK România a fost înfiinţată în 2002 şi în prezent are ca
membri 600 de companii, care au o cifră cumulată de afaceri de 28 de miliarde de euro. AGERPRES/(A, AS - autor:
Elena Stanciu, editor: Karina Olteanu, editor online: Simona Aruştei) Conținutul website-ului www.agerpres.ro este
destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de
către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice
modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Detalii în secţiunea Condiții de utilizare . Dacă sunteţi
interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactați Departamentul Marketing – marketing@agerpres.ro
. Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile AGERPRES în
ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe www.agerpres.ro .

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană și-a deschis un birou la Cluj-Napoca
Sursa: http://www.monitorulcj.ro/
Keywords: Germania, Sebastian Metz
28.09.2018 15:39:13vezi articolul
Vineri, Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) și-a deschis un birou la Cluj-Napoca
consolidându-și astfel prezența în România. Înființată în anul 2002, AHK România are un birou în București în care
lucreazî 21 de angajați. „AHK Transylvania Office va oferi companiilor din Transilvania accesul direct la comunitatea
noastră dinamică și inovativă și va sprijini companiile din regiune în activitățile lor”, a declarat Sebastian Metz, director
general și membru în Consiliul Director al AHK. „Deschiderea acestui birou va ajuta ca problemele care apar la nivel
regional să fie mai bine înțelese. Ne vom implica și von susține companiile atât prin grupurile de lucru înființate în
cadrul AHK România, cât și prin colaborarea cu alte organizații, atunci când este nevoie de comunicarea directă cu
instituțiile publice”, a adăugat Dragoș Anastasiu, preeșdintele AHK România. Clujul a fost ales pentru a intensifica
activitățile în întreaga regiune a Transilvaniei, mai spun reprezentanții Camerei. „Fiind un oraș universitar cu tradiție
în România, Clujul are un renume excelent. Este situat central și are o importanță deosebită pentru economia germană:
din cele 7.500 de companii germane active în România, 435 sunt situate în județul Cluj, adică 6 procente”, a spus Florin
Sabou, membru în Consiliul Director AHK România și director general al unei companii germane cu sediul în ClujNapoca. Unul dintre obiectivele centrale ale noului birou AHK din Cluj-Napoca este să sesizeze aspectele economice
importante pentru regiunea Transilvania și să le dezbată împreună cu ceilalți actori implicați în viața economică.
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană este reprezentanța oficială a economiei germane și totodată cea mai
mare Cameră de comerț bilaterală din România. Ea reunește 600 de companii și 250.000 de angajați, generând o cifră
de afaceri de 28 de miliarde de euro. Din cele 600 de societăți componente, mai mult de jumătate dintre ele au
companiile mamă în Germania, care au investit aici aproximativ 9,3 miliarde de euro, importanța acestei instituții
constând și în faptul că ea este organic implicată în realizarea schimburile comerciale cu Germania, care au depășit
valoarea de 30 de miliarde de euro, adică peste 20% din totalul schimburilor comerciale internaționale ale României.
Au fost prezenți la inaugurarea oficială, pe lângă conducerea Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germană,
ambasadorul Germaniei în România, E. S. Cord Meier-Klodt, Ambasadorul României în Germania, E. S. Emil Hurezeanu,
primarul municipiului, Emil Boc, președintele Forumului Democrat German din România, Paul Porr, și alții.
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Biroul Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germană din Cluj-Napoca, inaugurat de
doi ambasadori
Sursa: http://www.ziarulfaclia.ro/
Keywords: AHK Romania, Germania, Sebastian Metz
28.09.2018 18:01:57vezi articolul
După 15 ani de activitate în ţara noastră, Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK Romania) şi-a
inaugurat vineri, în Cluj-Napoca, primul birou din afara Bucureştiului, la nelipsita ceremonie de tăiere a panglicii
participând Cord Meier-Klodt, ambasadorul Germaniei în România (al doilea din stânga), și Emil Hurezeanu,
ambasadorul României în Germania. “Inaugurarea acestui birou reprezintă un semn de recunoaştere a dezvoltării
relaţiilor noastre economice” a apreciat ambasadorul Cord Meier-Klodt în discursul său susţinut în limba română, în
cursul căruia a mai amintit că 20% din comerţul exterior al României este rezultat în urma schimburilor comerciale cu
Germania, balanţa economică a acestora fiind echilibrată. Ambasadorul german a ţinut să menţioneze că a învăţat
româna ca urmare a participării la un curs organizat de Facultatea de Litere din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai. “Dacă
este ceva ce am aflat de la companiile germane din România este faptul că sunt impresionate de spiritul tehnic al
românilor, care sunt familiarizaţi cu industria – de ce să nu reconoaştem? – încă din timpul comunismului, cînd îşi
“şurubăreau” singuri Daciile sau îşi legau antenele la calorifere, probabil pentru a auzi mai bine Europa Liberă” a spus
Emil Hurezeanu, care a declarat că la întoarcerea în capitala Germaniei îi va avertiza pe berlinezi spiritul creativ din
Cluj şi despre “cei care îi concurează”. “Este primul “copil” al AHK România. Cred că adevăratul business se face aici,
în Transilvania, iar în Cluj se inovează. În România trebuie să existe predictibilitate, un investitor german îşi face
strategii pe termen lung, pe decade, aşa că nu poate să conceapă că lucrurile seschimbă de pe azi pe mâine, că în trei
săptămâni contribuțiile sociale trec de la angajator la angajat, și toate contractele de muncă trebuie modificate” a
afirmat Dragoș Anastasiu, care a adăugat că trebuie să facem eforturi în îmbunătăţirea educaţiei, a sistemului de
sănătate, a infrastructurii şi a birocraţiei, care este “inutilă şi sufocantă”. După ce a urat “bun venit” celor prezenţi,
primarul Emil Boc a apreciat că oraşul nostru “este un loc unde vestul întâlnește estul, şi estul întâlneşte vestul, unde
religiile coexistă”. “Noi vrem să fim un model al artei de a trăi împreună, să facem lucruri care ne unesc, și nu care ne
dezbină. Nu știu dacă reușim întotdeauna, dar încercăm să lucrăm aici într-un ecosistem, nu într-un egosistem” a mai
spus Emil Boc. „AHK Transylvania Office va oferi companiilor din Transilvania accesul direct la comunitatea noastră
dinamică și inovativă și va sprijini companiile din regiune în activitățile lor”, a afirmat Sebastian Metz, director general
al AHK Romania, în timp ce Florin Sabou, membru al Consiliului Director al AHK România, a apreciat că “fiind un oraș
universitar cu tradiție în România, Clujul are un renume excelent.” În Cluj funcţionează 435 de firme germane Printre
obiectivele biroului AHK din Cluj, care va deservi întreaga regiune, este să sesizeze aspectele economice importante
pentru zona Transilvaniei, să le dezbată împreună cu ceilalți actori implicați în viața economică, să găsească soluții de
creștere a disponibilității forței de muncă, să extindă contactele cu companiile germane, şi să sprijine firmele locale
care doresc să se internaţionalizeze. AHK România este reprezentanța oficială a economiei germane și cea mai mare
cameră de comerț bilaterală din Romînia, cu peste 600 de firme – membre. Cele mai multe dintre cele 7.500 de
companii germane active în România sunt deschise în Transilvania, iar 435 dintre acestea funcţionează în Cluj. V.
Dădulescu

Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană a inaugurat la Cluj o sucursală pentru
regiunea Transilvaniei
Sursa: http://www.bizlawyer.ro/
Keywords: Germania, Smart City
28.09.2018 17:36:20vezi articolul
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Problemele legate de resursa umană, birocraţia şi lipsa predictibilităţii sunt cele mai importante probleme cu care se
confruntă investitorii germani în România, consideră preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane
AHK România, Dragoş Anastasiu. Acesta a participat vineri, la Cluj-Napoca, la inaugurarea unei sucursale AHK România
în Transilvania. Potrivit reprezentanţilor AHK România, Germania este unul dintre cei mai importanţi parteneri
economici ai ţării noastre şi se află pe locul al doilea în topul investitorilor străini din România. Datorită faptului că
numeroase companii germane sunt localizate în Transilvania şi pentru a consolida prezenţa în regiune, conducerea
AHK România a decis înfiinţarea unei sucursale în municipiul Cluj-Napoca. "Resursa umană este principala problemă
cu care ne confruntăm, a doua, o birocraţie pe cât de inutilă, pe atât de sufocantă, a treia chestiune, care pentru
firmele germane reprezintă cea mai mare problemă, pentru că există o altă mentalitate şi asta se cheamă
predictibilitate sau lipsa predictibilităţii pentru că spre deosebire de noi românii care mergem aşa, pe hai-hai, că ne
adaptăm, găsim noi soluţii, merge şi aşa, în Germania totul e gândit pe termen lung, în decade", a declarat, vineri, în
cadrul unei conferinţe de presă, Dragoş Anastasiu. Potrivit acestuia, direcţiile începute în ultimii ani de reprezentanţii
AKH România vor fi intensificate în Transilvania şi a menţionat în acest sens învăţământul dual iniţiat la nivelul liceelor,
intensificarea eforturilor de specializare început în domeniul resurselor umane sau implicarea sa în dezvoltarea
oraşelor către conceptul de smart city. Potrivit reprezentanţilor AHK România, sucursala de la Cluj-Napoca va organiza
în Transilvania întâlniri ale investitorilor şi delegaţiilor, cu scopul de a lua pulsul economiei la faţa locului, dar şi pentru
a oferi prilejul oamenilor de afaceri de a se cunoaşte, de a schimba opinii şi de a beneficia de noi oportunităţi de
business. Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană AHK România a fost înfiinţată în 2002 şi în prezent are ca
membri 600 de companii, care au o cifră cumulată de afaceri de 28 de miliarde de euro.

Clujul, pe urmele Berlinului. Cameră de Comerț Româno-Germană la Cluj Napoca
Sursa: http://transilvaniareporter.ro/
Keywords: Germania, Sebastian Metz
28.09.2018 16:08:57vezi articolul
Clujul, pe urmele Berlinului. Cameră de Comerț Româno-Germană la Cluj Napoca de Ruxandra Hurezean / in
septembrie 28, 2018, 02:09 la 2:23 pm / Vineri, Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) și-a
deschis un birou la Cluj-Napoca consolidându-și astfel prezența în România. Înființată în anul 2002, AHK România are
un birou în București în care lucrează 21 de angajați. „AHK Transylvania Office va oferi companiilor din Transilvania
accesul direct la comunitatea noastră dinamică și inovativă și va sprijini companiile din regiune în activitățile lor”, a
declarat Sebastian Metz, director general și membru în Consiliul Director al AHK. „Deschiderea acestui birou va ajuta
ca problemele care apar la nivel regional să fie mai bine înțelese. Ne vom implica și von susține companiile atât prin
grupurile de lucru înființate în cadrul AHK România, cât și prin colaborarea cu alte organizații, atunci când este nevoie
de comunicarea directă cu instituțiile publice”, a adăugat Dragoș Anastasiu, preeșdintele AHK România. Clujul a fost
ales pentru a intensifica activitățile în întreaga regiune a Transilvaniei, mai spun reprezentanții Camerei. „Fiind un oraș
universitar cu tradiție în România, Clujul are un renume excelent. Este situat central și are o importanță deosebită
pentru economia germană: din cele 7.500 de companii germane active în România, 435 sunt situate în județul Cluj,
adică 6 procente”, a spus Florin Sabou, membru în Consiliul Director AHK România și director general al unei companii
germane cu sediul în Cluj-Napoca. Unul dintre obiectivele centrale ale noului birou AHK din Cluj-Napoca este să
sesizeze aspectele economice importante pentru regiunea Transilvania și să le dezbată împreună cu ceilalți actori
implicați în viața economică. Prezent la eveniment, ambasadorul Emil Hurezeanu a spus că se întoarce la Berlin să îi
informeze pe berlinezi despre „cei care-I concureaă” referindu-se la tinerii creativi din Cluj. În același timp a invocat
avantajul românilor, recunoscut de investitorii occidentali, de a fi familiarizați cu industria, încă de pe vrea
comunismului. Aproape toți vorbitorii au căzut de acord că cea mai mae problemă a economiei actuale și a firmelor
germane implicit, este resursa umană, forța de muncă calificată. Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană
este reprezentanța oficială a economiei germane și totodată cea mai mare Cameră de comerț bilaterală din România.
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Ea reunește 600 de companii și 250.000 de angajați, generând o cifră de afaceri de 28 de miliarde de euro. Din cele
600 de societăți componente, mai mult de jumătate dintre ele au companiile mamă în Germania, care au investit aici
aproximativ 9,3 miliarde de euro, importanța acestei instituții constând și în faptul că ea este organic implicată în
realizarea schimburile comerciale cu Germania, care au depășit valoarea de 30 de miliarde de euro, adică peste 20%
din totalul schimburilor comerciale internaționale ale României. Tweet

Economia germană își consolidează prezența în România – AHK România deschide un
birou la Cluj-Napoca
Sursa: http://legalmagazin.ro/
Keywords: Germania, Sebastian Metz
28.09.2018 16:49:10vezi articolul
După mai bine de 15 ani de activitate de succes în România, cu un birou în București, unde lucrează 21 de angajați,
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) deschide un birou la Cluj-Napoca. „AHK Transylvania
Office va oferi companiilor din Transilvania accesul direct la comunitatea noastră dinamică și inovativă și va sprijini
companiile din regiune în activitățile lor”, a declarat Sebastian Metz, director general și membru în Consiliul
Director. „Deschiderea acestui birou va ajuta ca problemele care apar la nivel regional sa fie mai bine înțelese. Ne
vom implica și vom susține companiile atât prin grupurile de lucru înființate în cadrul AHK România, cât și prin
colaborarea cu alte organizații, atunci când este nevoie de comunicarea directă cu instituțiile publice”, a adăugat
Dragoș Anastasiu, Președintele AHK România. Am ales Clujul pentru că este cel mai bun punct de pornire pentru a ne
intensifica activitățile în întreaga regiune. „Fiind un oraș universitar cu tradiție în România, Clujul are un renume
excelent. Este situat central și are o importanță deosebită pentru economia germană: din cele 7.500 de companii
germane active în România, 435 sunt situate în județul Cluj (6%)”, a spus Florin Sabou, membru în Consiliul Director
AHK România și director general al unei companii germane cu sediul în Cluj. Un alt motiv, mai ales pentru investitorii
germani, este faptul că orașul este foarte bine conectat la Europa și se bucură de o administrație locală activă, dar și
de o comunitate de business inovatoare și foarte dinamică. Unul din obiectivele centrale ale biroului AHK din ClujNapoca este să sesizeze aspectele economice importante pentru regiunea Transilvania și să le dezbată împreună cu
ceilalți actori implicați în viața economică. Astfel, considerăm că este utilă găsirea de soluții care să ducă la creșterea
disponibilității forței de muncă și care să promoveze sistemul de învățământ dual. Dorim de asemenea să intensificăm
colaborarea dintre mediul privat și cel universitar, pentru a crea în România noi activități în domeniul cercetaredezvoltare. Un alt subiect foarte important îl constituie provocările în ce privește dezvoltarea urbană/managementul
orașelor, cu care se confruntă în prezent multe administrații locale. Și nu în ultimul rând dorim să ne aducem
contribuția la îmbunătățirea și transformarea imaginii și percepției acestei regiuni, dar și a întregii țări, în Germania.
Sperăm că deschiderea AHK Transylvania Office la Cluj-Napoca va fi un semnal pozitiv pentru investitorii germani, că
demonstrează faptul că regiunea este atractivă, iar biroul AHK de aici va fi la fel de util și pentru firmele locale care vor
sa se internaționalizeze, în special către Germania. Despre Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană Camera
de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) este reprezentanța oficială a economiei germane și totodată
cea mai mare Cameră de comerț bilaterală din România. AHK România aparține, alături de Camerele de comerț și
industrie germane (IHK), rețelei globale a Camerelor de comerț germane bilaterale, reunite sub umbrela Uniunii
Camerelor de Comerț și Industrie din Germania (DIHK). Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, înființată în
2002, numără peste 600 de firme-membre și oferă companiilor o platformă importantă pentru networking, schimb de
informații și experiențe. Prin serviciile pe care le oferă și prin evenimentele pe care le organizează, AHK România
susține activ companiile germane la intrarea lor pe piața românească și este totodată partener al firmelor românești
interesate de piața germană. În România AHK se implică activ în implementarea sistemului dual de învățământ după
model german prin inițiativa EduPro și a înființat platforma GreenTech econet romania, cât și o Curte Permanentă de
Arbitraj.
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Economia germană își consolidează prezența în România – AHK România deschide un
birou la Cluj-Napoca
Sursa: http://www.debizz.ro
Keywords: Germania, Sebastian Metz
28.09.2018 17:37:55vezi articolul
După mai bine de 15 ani de activitate de succes în România, cu un birou în București, unde lucrează 21 de angajați,
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) deschide un birou la Cluj-Napoca. „AHK Transylvania
Office va oferi companiilor din Transilvania accesul direct la comunitatea noastră dinamică și inovativă și va sprijini
companiile din regiune în activitățile lor”, a declarat Sebastian Metz, director general și membru în Consiliul Director.
„Deschiderea acestui birou va ajuta ca problemele care apar la nivel regional sa fie mai bine înțelese. Ne vom implica
și vom susține companiile atât prin grupurile de lucru înființate în cadrul AHK România, cât și prin colaborarea cu alte
organizații, atunci când este nevoie de comunicarea directă cu instituțiile publice”, a adăugat Dragoș Anastasiu,
Președintele AHK România. Am ales Clujul pentru că este cel mai bun punct de pornire pentru a ne intensifica
activitățile în întreaga regiune. „Fiind un oraș universitar cu tradiție în România, Clujul are un renume excelent. Este
situat central și are o importanță deosebită pentru economia germană: din cele 7.500 de companii germane active în
România, 435 sunt situate în județul Cluj (6%)”, a spus Florin Sabou, membru în Consiliul Director AHK România și
director general al unei companii germane cu sediul în Cluj. Un alt motiv, mai ales pentru investitorii germani, este
faptul că orașul este foarte bine conectat la Europa și se bucură de o administrație locală activă, dar și de o comunitate
de business inovatoare și foarte dinamică. Unul din obiectivele centrale ale biroului AHK din Cluj-Napoca este să
sesizeze aspectele economice importante pentru regiunea Transilvania și să le dezbată împreună cu ceilalți actori
implicați în viața economică. Astfel, considerăm că este utilă găsirea de soluții care să ducă la creșterea disponibilității
forței de muncă și care să promoveze sistemul de învățământ dual. Dorim de asemenea să intensificăm colaborarea
dintre mediul privat și cel universitar, pentru a crea în România noi activități în domeniul cercetare-dezvoltare. Un alt
subiect foarte important îl constituie provocările în ce privește dezvoltarea urbană/managementul orașelor, cu care
se confruntă în prezent multe administrații locale. Și nu în ultimul rând dorim să ne aducem contribuția la
îmbunătățirea și transformarea imaginii și percepției acestei regiuni, dar și a întregii țări, în Germania. Sperăm că
deschiderea AHK Transylvania Office la Cluj-Napoca va fi un semnal pozitiv pentru investitorii germani, că
demonstrează faptul că regiunea este atractivă, iar biroul AHK de aici va fi la fel de util și pentru firmele locale care vor
sa se internaționalizeze, în special către Germania. Despre Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană Camera
de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) este reprezentanța oficială a economiei germane și totodată
cea mai mare Cameră de comerț bilaterală din România. AHK România aparține, alături de Camerele de comerț și
industrie germane (IHK), rețelei globale a Camerelor de comerț germane bilaterale, reunite sub umbrela Uniunii
Camerelor de Comerț și Industrie din Germania (DIHK). Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, înființată în
2002, numără peste 600 de firme-membre și oferă companiilor o platformă importantă pentru networking, schimb de
informații și experiențe. Prin serviciile pe care le oferă și prin evenimentele pe care le organizează, AHK România
susține activ companiile germane la intrarea lor pe piața românească și este totodată partener al firmelor românești
interesate de piața germană. În România AHK se implică activ în implementarea sistemului dual de învățământ după
model german prin inițiativa EduPro și a înființat platforma GreenTech econet romania, cât și o Curte Permanentă de
Arbitraj.

AHK eröffnet Büro in Klausenburg
Sursa: http://www.adz.ro/
Keywords: Sebastian Metz
03.10.2018 05:34:49vezi articolul
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Unternehmen profitieren von sehr guter Anbindung der Stadt >Emil Boc, Emil Hurezeanu und Dragoş Anastasiu
(v.l.n.r.) bei der feierlichen Eröffnung des AHK-Büros im „Cluj Hub“ Foto: Michael Mundt<br />Klausenburg – Seit
vergangenem Freitag ist die Deutsch-Rumänische Industrie- und Handelskammer (AHK Rumänien) in
Klausenburg/Cluj-Napoca mit einer Niederlassung vertreten. Zur feierlichen Eröffnung des Transsylvanien-Büros war
neben dem deutschen Botschafter in Bukarest, Cord Meier-Klodt, und dem rumänischen Botschafter in Berlin, Emil
Hurezeanu, auch der Klausenburger Bürgermeister Emil Boc anwesend. „Das AHK Transylvania Office soll den
Unternehmen in der Region Transsilvanien einen besseren Zugang zu unserem dynamischen, innovativen und großem
Netzwerk verschaffen und sie bei ihren Vorhaben tatkräftig unterstützen”, erklärte Sebastian Metz,
geschäftsführendes Vorstandsmitglied. Im Kreis Klausenburg sind rund 435 Unternehmen mit Kapital aus Deutschland
aktiv – Bukarest (1446), Temesch (1026), Hermannstadt (751), Kronstadt (459) – die von der Produktion bis zur
Entwicklung in allen Bereichen tätig sind. Gleichwohl ist der IT-Sektor der Stadt auch für deutsche Unternehmen von
besonderer Bedeutung, der viel mehr an andere weltweite IT-Standorte angebunden ist, als an die lokale
Klausenburger Wirtschaft. Florin Sabou, Mitglied im Vorstand der AHK, erklärte dazu, dass deutsche Investoren insbesondere von dieser sehr guten Anbindung an Europa profitieren sowie von der offenen und aktiven Stadtverwaltung
und einer innovativen und lebhaften Business-Community. Gleichwohl sind die meisten deutschen Unternehmen in
Siebenbürgen in der verarbeitenden Industrie tätig. „Die Eröffnung dieses Büros wird dazu beitragen, dass wir die
Herausforderungen auf regionaler Ebene besser verstehen. Wir werden die lokalen Unternehmen unterstützen
sowohl durch die bei der AHK gegründeten Arbeitsgruppen, als auch durch die Zusammenarbeit mit anderen
Organisationen und ihre Anliegen durch unseren direkten Zugang an die öffentlichen Behörden adressieren“, erklärt
Dragoş Anastasiu, Präsident der AHK. „Wir hoffen, dass die Eröffnung des AHK Transylvania Office in Klausenburg ein
positives Zeichen für alle deutschen Investoren sein wird und dass dadurch die Attraktivität der Region unterstrichen
wird. Das hiesige AHK Büro wird auch für diejenigen Unternehmen nützlich sein, die auch international tätig sein
wollen, insbesondere in Deutschland“, so Sebastian Metz. In der kommenden Woche organisiert die AHK Rumänien
eine Reise für rumänische Start-up-Unternehmer nach Deutschland, um Kontakte in der Rhein-Ruhr-Region zu
knüpfen.

Capitalul german, în “capitala” Transilvaniei. Investitorii nemți își deschid sediu ...
Sursa: http://www.facebook.com/portalul.realitatea.net
Keywords:
28.09.2018 18:05:00vezi articolul
Capitalul german, în “capitala” Transilvaniei. Investitorii nemți își deschid sediu în ClujHub Capitalul german, în
“capitala” Transilvaniei. Investitorii nemți își deschid sediu în ClujHub Cea mai importanta organizatie straina de afaceri
din tara noastra, AHK România, a dat în functiune primul sau birou din afara Bucurestiului, localizat la ClujHub.

Astăzi s-a întâmplat un nou lucru important la Cluj. A ...
Sursa: http://www.facebook.com/SiegfriedMEP
Keywords:
28.09.2018 19:00:01vezi articolul
Astăzi s-a întâmplat un nou lucru important la Cluj. A fost deschis biroul local al Camerei de Comerț și Industrie
Româno-Germane. Înseamnă că vor fi atrase mai multe investiții și vor fi create mai multe locuri de muncă pentru
clujeni. Clujul este pe drumul cel bun. Sursa foto: Pagina de Facebook a primarului Municipiului Cluj Napoca, Emil Boc
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Sursa: http://twitter.com/FelixScorobete
Keywords:
28.09.2018 12:09:19vezi articolul
Economia germană își consolidează prezența în România: AHK România deschide un birou la Cluj-Napoca
https://t.co/CwK3X2PbkB

Transilvania Reporter:
http://transilvaniareporter.ro/actualitate/clujul-pe-urmele-berlinului-camera-de-comert-romano-germana-la-clujnapoca/
Instal news:
http://instalnews.ro/evenimente/ahk-romania-deschide-un-birou-la-cluj-napoca
Jurnal de Afaceri:
https://jurnaluldeafaceri.ro/birou-cluj-napoca-ahk-romania/
Deutsche Welle:
https://www.dw.com/ro/investitorii-germani-mai-cred-%C3%AEn-pia%C8%9Ba-rom%C3%A2neasc%C4%83/a45696094

Ziua de Cluj
https://ziuadecj.realitatea.net/economie/capitalul-german-in-capitala-transilvaniei-investitorii-nemti-isideschid-sediu-in-clujhub--178371.html

Conferința
FB live Boc
https://www.facebook.com/EmilBoc.Intotdeaunapentruclujeni/videos/conferin%C8%9Ba-rom%C3%A2nia-lapre%C8%99edin%C8%9Bia-consiliului-uniunii-europene-oportunit%C4%83%C8%9Bi-%C8%99i-p/240654066554845/

Oamenii de afaceri din Satu Mare cer intrarea în Schengen
Sursa: http://portalsm.ro/
Keywords: Germania
29.09.2018 17:23:00vezi articolul
Oameni de afaceri și universitari din mai multe judeţe ale Transilvaniei, inclusiv din Satu Mare, au solicitat, astăzi,
oficialilor germani, sprijin pentru admiterea țării noastre în Spațiul Schengen. Solicitarea a fost făcută la o conferință
organizată la sediul UBB Cluj-Napoca de către Camera de Comerț Româno-German. “Trebuie clarificată cât mai repede
intrarea noastră în Schengen. În județele din zona de frontieră stă la vamă din ce în ce mai multă lume. Aveam o
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conferință, la Satu Mare, cu oameni de afaceri din Germania, Austria, Estonia, care erau surprinși că au fost nevoiți să
stea ore în șir în așteptare. Ne-au și spus: dar voi nu sunteți în Uniunea Europeană?”, relatează reprezentanții unei
organizații de business, citat de Ziua de Cluj.“Olanda s-a opus constant intrării României în Schengen, iar Germania și
Franța s-au folosit de acest alibi. Noi ne-am dotat frontierele, suntem al doilea contributor la Agenția Europeană pentru
Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe, am acceptat fără comentarii refugiații, fără cote. Ni se tot
spunea că trebuie să intrăm odată cu Bulgaria, de parcă am avea cătușe la mâini. Dacă noi facem progrese mai mari,
de ce să nu intrăm?”, a remarcat ambasadorul României în Germania, Emil Hurezeanu . “Ne dorim ca România să adere
la Schengen la momentul potrivit, însă aceasta nu este doar o problemă tehnică, ea depinde și de mecanismul de
cooperare și verificare al Comisiei Europene. Important este ca atunci când mai ai 200 m să nu alergi înapoi, ci înainte.
Decizia este una politică, va trebui să aibă girul tuturor participanților. Propunerea este ca Schengen să fie aplicabil
mai întâi la aeroporturi, apoi la spațiul maritim și apoi la cel terestru. România ar trebui să aibă strategia “pas cu pas”:
să le rezolvăm pe rând până se rezolvă toate”, consideră Cord Meier-Klodt , ambasadorul Germaniei la București.

Conferinţa „România la Președinția Consiliului Uniunii Europene” are loc astăzi, la UBB
Sursa: http://citynews.ro/
Keywords: Germania, Sebastian Metz
28.09.2018 10:39:55vezi articolul
Provocările ridicate de preluarea, de către România, a Președinției Consiliului Uniunii Europene vor fi dezbătute la
Universitatea Babeș-Bolyai, în cadrul unei conferințe organizate vineri, 28 septembrie 2018, de Camera de Comerț
Româno-Germană. Recomandari Post new comment Adaugă comentariu nou Comentarii Quick Tab Sidebar Conferința
intitulată „România la Președinția Consiliului Uniunii Europene – Oportunități și provocări” va fi deschisă de Sebastian
Metz, director general și membru în Boardul AHK România, iar responsabilitățile majore pe care România le va avea în
perioada următoare vor fi prezentate de Victor Negrescu, ministru delegat pentru Afaceri Europene în Guvernul
României.<br />La discuțiile moderate de Robert Schwartz, jurnalist Deutsche Welle, vor participa prof. univ. dr.
Mihaela Luțas – prorector UBB responsabil de relația cu mediul de afaceri, fundraising, relația cu alumni, practica
studențească, Victor Negrescu - ministru delegat pentru Afaceri Europene, Emil Boc - primarul municipiului ClujNapoca, Gunther Krichbaum - președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag-ul german, ES Cord MeierKlodt - ambasadorul Germaniei la București, ES Emil Hurezeanu - ambasadorul României în Germania, Siegfried
Mureșan – europarlamentar, Ovidiu Ganț – deputat al Forumului Democrat al Germanilor din România.<br
/>Evenimentul va avea loc între orele 14.00 și 16.30 în Aula Magna a Universității Babeș-Bolyai (str. M. Kogălniceanu
nr. 1, et II).

„România la Președinția Consiliului Uniunii Europene”
Sursa: http://www.ziarulfaclia.ro/
Keywords: Germania, Sebastian Metz
28.09.2018 07:19:50vezi articolul
Provocările ridicate de preluarea, de către România, a Președinției Consiliului Uniunii Europene vor fi dezbătute astăzi
la Universitatea Babeș-Bolyai, în cadrul unei conferințe organizate de Camera de Comerț Româno-Germană.
Conferința intitulată „România la Președinția Consiliului Uniunii Europene – Oportunități și provocări” va fi deschisă
de Sebastian Metz, director general și membru în Boardul AHK România, iar responsabilitățile majore pe care România
le va avea în perioada următoare vor fi prezentate de Victor Negrescu, ministru delegat pentru Afaceri Europene în
Guvernul României. La discuțiile moderate de Robert Schwartz, jurnalist Deutsche Welle, vor participa prof. univ. dr.
Mihaela Luțas – prorector UBB responsabil de relația cu mediul de afaceri, fundraising, relația cu alumni, practica
studențească, Victor Negrescu – ministru delegat pentru Afaceri Europene, Emil Boc – primarul municipiului Cluj15

Napoca, Gunther Krichbaum – președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag-ul german, ES Cord
Meier-Klodt – ambasadorul Germaniei la București, ES Emil Hurezeanu – ambasadorul României în Germania, Siegfried
Mureșan – europarlamentar, Ovidiu Ganț – deputat al Forumului Democrat al Germanilor din România. Evenimentul
va avea loc între orele 14.00 și 16.30 în Aula Magna a Universității Babeș-Bolyai (str. M. Kogălniceanu nr. 1, et II).

UBB găzduieşte Conferinţa cu tema „Romania la Președinția Consiliului Uniunii Europene”
Sursa: http://www.bzc.ro/
Keywords: Germania, Sebastian Metz
28.09.2018 11:42:23vezi articolul
UBB Cluj 2<br />Provocările ridicate de preluarea, de către România, a Președinției Consiliului Uniunii Europene vor fi
dezbătute la Universitatea Babeș-Bolyai, în cadrul unei conferințe organizate vineri, 28 septembrie 2018, de Camera
de Comerț Româno-Germană.<br />Conferința intitulată „România la Președinția Consiliului Uniunii Europene –
Oportunități și provocări” va fi deschisă de Sebastian Metz, director general și membru în Boardul AHK România, iar
responsabilitățile majore pe care România le va avea în perioada următoare vor fi prezentate de Victor Negrescu,
ministru delegat pentru Afaceri Europene în Guvernul României.<br />La discuțiile moderate de Robert Schwartz,
jurnalist Deutsche Welle, vor participa prof. univ. dr. Mihaela Luțas – prorector UBB responsabil de relația cu mediul
de afaceri, fundraising, relația cu alumni, practica studențească, Victor Negrescu - ministru delegat pentru Afaceri
Europene, Emil Boc - primarul municipiului Cluj-Napoca, Gunther Krichbaum - președintele Comisiei pentru Afaceri
Europene din Bundestag-ul german, ES Cord Meier-Klodt - ambasadorul Germaniei la București, ES Emil Hurezeanu ambasadorul României în Germania, Siegfried Mureșan – europarlamentar, Ovidiu Ganț – deputat al Forumului
Democrat al Germanilor din România.
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