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EVENIMENT

INOVARE

Recepția de Anul Nou

Bavaria regiune importantă
pentru inovare

Am serbat alături de peste 750 de
invitați începutul unui nou an. Motto-ul Recepției de Anul Nou 2019,
„Leading the way. Leading the
change”, subliniază importanța rolului de lider. Acest lucru l-a amintit și oaspetele de onoare al serii,
Președintele României, ES Klaus
Werner Iohannis.
pag.

EDITORIAL

Bavaria a devenit în ultimii ani tot
mai mult o regiune de frunte în ce
privește inovarea și mentalitatea
referitoare la start-up-uri. Pe lângă
München, care se află pe primul
loc în TechHub-urile din Germania,
sunt și alte orașe precum Erlangen, Nürnberg și Regensburg în
top 15, se arată într-un studiu al
pag. 3
Deloitte.
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CONJUNCTURĂ
Numărul angajaților la un nivel record
În industria germană lucrează circa 5,7 mil. persoane, dar experții se
așteaptă ca aceast avânt să se diminueze. În ciuda conjuncturii slabe numărul persoanelor ocupate din industrie este la cel mai ânalt nivel din ultimii
13 de ani. În luna octombrie în industrie lucrau circa 5,7 mil. persoane, cu

153.000 mai mult decât cu un an în
urmă. Foarte mult a crescut numărul
de angajați în industia constructoare
de mașini (+3,9%). Aproape la fel de
mult a crescut numărul angajaților la
producătorii de echipamnete de prelucrare a datelor și la produsele elecpag. 4
troice și de optică.
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Stimați membri,

După cum reiese din
cel mai recent chestionar de conjunctură AHK, companiile
germane din România sunt foarte scepSebastian METZ
tice în ce privește
Director general
viitorul economic
al țării. Chiar dacă anul fiscal 2018
este apreciat în mare măsură pozitiv, perspectivele s-au înrăutățit
considerabil. Pentru prima dată de
când realizăm acest chestionar numărul celor care prevăd o deterioare
conjuncturală îl depășește pe cel al
companiilor care văd o evoluție pozitivă. Această percepțe este întărită
de măsurile adoptate de Guvern la
sfârșitul anului 2018.
În ciuda faptului că mediul de afaceri s-a exprimat prin comunicate
de presă și scrisori deschise împotriva introducerii noilor măsuri
fiscale, deoarece nu a avut loc în
prealabil niciun fel de dialog și nicio
dezbatere publică, acestea au fost
implementate prin Ordonanță de
urgență. Aceste schimbări efectuate în timp foarte scurt se referă la
sectoare cheie ale economiei, precum energie, telecomunicații, sectorul bancar și asigurări și vor avea
impact negativ nu doar asupra economiei românești, ci asupra întregii
populații.
Salutări cordiale,
Sebastian Metz
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EVENIMENTE

Sponsori Bronz
Active Translators

Kraftanlagen România

Recepţia de Anul Nou - Palatul Parlamentului, 29 ianuarie 2019

AKKA Romserv

Lufthansa

Am serbat alături de peste 750 de invitați începutul unui nou an.
Motto-ul Recepției de Anul Nou 2019, „Leading the way. Leading
the change”, subliniază importanța rolului de lider. Acest lucru l-a
amintit și oaspetele de onoare al serii, Președintele României, ES
Klaus Werner Iohannis. Mediul de afaceri trebuie să aibă o viziune
pe termen lung, care privește dincolo de rezultatele prezentului,
către valorificarea oportunităților viitorului. Pentru dezvoltarea
economică și creșterea competitivității țării, relațiile româno-germane sunt de mare importanță. Pentru ca relațiile economice
bilaterale să se poată dezvolta, mediul de afaceri are nevoie de
parteneri de încredere din mediul economic, social și politic. Din
păcate în ultima vreme Guvernul a luat măsuri care vin cu noi
provocări pentru mediul de afaceri și care duc la pierderea gravă
a încrederii investitorilor.
Dragoș Anastasiu, Președintele AHK România, a vorbit în
alocuțiunea sa despre încredere, respect și predictibilitate, valori
decisive pentru activitatea companiilor. De asemenea, Ambasadorul Germaniei la București, ES Cord Meier-Klodt, a abordat în
discursul său temele încredere și predictibilitate, pentru că acestea contribuie în mare măsură la un climat economic sănătos.
Ambasada Germaniei urmărește cu mare îngrijorare actualele
decizii ale Guvernului referitoare la noile reglementări fiscale și la
reformele din domeniul justiției, care creează nesiguranță în rândul companiilor germane din România. Acestea își fac planuri pe
termen lung, au creat în România peste 250.000 de locuri de
muncă și își vor continua activitatea, însă există și investiții care,
din cauza lipsei de predictibilitate, sunt reanalizate sau amânate.
Le mulțumim companiilor-membre care au anunțat susținut
această ediție a evenimentului:

Asociaţia Environ

MARSH România

BASF România

MAX BOEGL România

BearingPoint

Mazars România

bpv GRIGORESCU ȘTEFĂNICĂ

Medialine Eurotrade SRL

BRD Groupe Societe Generale SA

Mercedes-Benz România

CENTRAL TRAVEL LUFTHANSA CITY

METRO Cash and Carry România

Sponsori Gold
AUTONET IMPORT
Deutsche Leasing Romania
DRM Dräxlmaier
E.ON România / Delgaz Grid
Lidl Romania
WDP Development Romania SRL
Sponsor Silver
Banca Comerciala Romana
BNP Paribas
Bosch
Continental
Penny Market
Star Assembly SRL

CENTER
Claas Regional Center South East
Europe

Noerr
Pfeifer & Langen Romania SRL
Premium AEROTEC

CTP Premium Business Properties

PSS - Prosoft Solutions

DB Schenker

Raiffeisen Bank

Deutsche Bank

RER Group

Deutsche Management Service SRL –

Rödl & Partner

DQS România

elgros Cash & Carry

ebm-papst România

Siemens

ELMAS

SMART ID DYNAMICS SA

Fresenius Kabi Romania

STALFORT Legal. Tax. Audit.

Geiger Group

Stein & Partner Management Consul-

GREAT PEOPLE INSIDE

ting

GSE Romania

STILL Material Handling Romania S.R.L.

Heberger Construcţii

STOICA & Asociaţii

HeidelbergCement România

Therme

Hölscher Wasserbau

TPA Romania

Implenia Baugesellschaft m.b.H Wien

TUI TravelCenter

Suc. Voluntari
Infineon Technologies România

UniCredit Bank
Wiebe România

Karl Heinz Dietrich International Exped
KIRCHHOFF Automotive România

AGENDA
Business Review Awards - 4 martie, Radisson Blu Hotel
Revista Business Review anunță cea de-a 14-a ediție a Galei
Business Review Awards, eveniment care aduce în prim plan
realizările comunității de afaceri și premiază companiile, liderii și
antreprenorii care au avut rezultate remarcabile în 2018.
Companiile se pot înregistra în competiție până în data de 15
februarie, alegând dintre cele 14 categorii, aici. Mai multe detalii
despre categorii și criteriile de evaluare, aici.
În acest an toți membrii AHK sunt invitați să își aleagă favoritul
categoriei BEST PROMOTER OF ROMANIA THROUGH ART, votând aici: https://bit.ly/2FNpdeD.
Membrii AHK Romania interesați să participe la Gală beneficiază
de 15% discount. Înregistrarea se face la următorul link: https://
bit.ly/2Du38Pu. Pentru a beneficia de oferta specială, completați
codul de discount “AHK19BRA” în câmpul “Discount code” al
formularului de înregistrare.

www.ahkrumaenien.ro
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Întâlnirea membrilor - 5 martie, Hotel Caro
Întâlnirile membrilor vor avea loc pe parcursul acestui an la hotelul
Caro din București. Vă așteptăm marți, 5 martie, la prima Întâlnire
a membrilor di acest an.

Sumar al evenimentelor

Informații complete despre programul Members2Members găsiți
aici.

DATA

LOCUL

TEMA

4 martie

București

Business Review Awards

5 martie

București

Întâlnirea lunară a membrilor

13 - 14 martie

București

Romania Business Leaders: Summit 2019

26 martie

București

Cities of Tomorrow #7. Communities in focus.

8 - 11 aprilie

Transilvania

Delegaţie de afaceri „Construcţii sustenabile.
Restaurare şi Calificarea forței de muncă în
domeniul protejării patrimoniului“

AHK ROMÂNIA INFORMEAZĂ

INOVARE
Bavaria regiune importantă pentru inovare și
start-up-uri
Bavaria a devenit în ultimii ani tot mai mult o regiune de frunte în
ce privește inovarea și mentalitatea referitoare la start-up-uri. Pe
lângă München care se află pe primul loc în TechHub-urile din
Germania sunt și alte orașe precum Erlangen, Nürnberg și Regensburg în top 15, se arată într-un studiu al Deloitte. În München
lucrează peste 140.800 de persoane în domeniul IT&C, fiind urmat de Berlin (111.790), Hamburg (77.162) și Frankfurt (72.774).
München se află în fruntea clasamentului și în ce privește digitalizarea sectoarelor clasice. Și pentru viitor landul Bavaria este foarte bine pregătit, mai ales datorită faptului specializării orașelor pe
anumite grupuri-țintă în domneiul start-up și căutare de talente.

BRANŞE

Programul Members2Members
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
Comunicare: Lingua TranScript, Luatel, Avalon Media, Venus
Five Studio Foto
Consultanță juridică: Vlăsceanu, Ene & Partners
Curierat și transport: Holleman Special Transport & Project
Cargo, Unimasters
Energie & Mediu: RWE Energie; WESSLING România;
Asociația Environ; Vlăsceanu, Ene & Partners
Hoteluri/Restaurante: Crowne Plaza, 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
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

Consumul, start bun în Germania
Condițiile cadru pentru Germania sunt pozitive și dau speranțe
pentru 2019. Astfel consumul privat va rămâne un sprijin stabil
pentru creșterea economică, având în vedere piața muncii robustă și creșterile veniturilor. Conform chestionarului lunar GfK în
rândul a 2000 de consumatori, aceștia au intrat în noul an cu un
optimism rezervat. Pe de-o parte continuă trendul descendent
al conjuncturii, pe de altă parte însă așteptările privind veniturile
gospodăriilor cresc. Dar în ciuda conjuncturii mai slabe, crește
numărul de angajați. Experții estimează o scădere a șomajului.
Riscuri pentru consum le reprezintă escaladarea conflictului comercial cu SUA cât și un Brexit necontrolat.

Comenzile constructorilor de mașini la nivelul
de anul trecut
În luna noiembrie comenzile constructorilor de mașini germani
s-au aflat la nivelul de anul trecut. O ușoară creștere a comenzilor
externe a fost compensată printr-o ușoară scădere a celor interne. Din zona euro aau crescut în noiembrie cu 1%, cele din țările
non EU cu 3%. La trei luni, în perioada septembrie - noiembrie
2018 comenzile atât cele interne cât și cele esterne s-au situat cu
4% peste valoarea anului anterior.

www.ahkrumaenien.ro
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CONJUNCTURĂ
Numărul angajaților la un nivel record
În industria germană lucrează circa 5,7 mil. persoane, dar experții
se așteaptă ca aceast avânt să se diminueze. În ciuda conjuncturii slabe numărul persoanelor ocupate din industrie este la cel
mai ânalt nivel din ultimii 13 de ani. În luna octombrie în industrie
lucrau circa 5,7 mil. persoane, cu 153.000 mai mult decât cu un
an în urmă. Foarte mult a crescut numărul de angajați în industia
constructoare de mașini (+3,9%). Aproape la fel de mult a crescut
numărul angajaților la producătorii de echipamnete de prelucrare
a datelor și la produsele electroice și de optică. Salariile au crescut în toate branșele cu 5,6%. Experții se așteaptă însă la o diminuare a creșterilo. Conflictele comerciale, Brexitul și criza în unele
țări precum Turcia reduc cererea de produse germane. Astfel că
Banca Federală și insitutele economice au redus prognoza de
creștere economică la 1,1 %, jumătate față de 2017.

ECONET ROMÂNIA

o privire de ansamblu asupra managementului deșeurilor din Germania și România, iar ulterior vor fi dezbătute aspecte legate de
provocările implementării SMID-urilor în România, în încercarea
de a găsi soluții viabile pentru acestea. După încheierea workshopului va avea loc vizita la depozitul de deșeuri nepericuloase de la
Ghizela, un exemplu de bune practici în domeniu.
Atât participarea la workshop, cât și vizita la depozitul de deșeuri
este gratuită, fiind susținută de Ministerul Federal al Mediului,
Protecției Climatice și Siguranței Nucleare din Germania.
Persoană de conatct:
Dr. Ilinca Pandele
Tel. +40 21 207 91 17
E-Mail: pandele.ilinca@ahkrumaenien.ro

SEMINARII

Informații despre seminariile și sesiunile de informare organizate
de AHK România găsiți pe site-ul nostru la rubrica Evenimente/
Cursuri și Seminarii.

econet romania este iniţiativa GreenTech a Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane (AHK România), o platformă de informare, networking & marketing în

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

domeniile construcţii, energie şi mediu: www.econet-romania.com

Managementul Deșeurilor și Reciclarea în România
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană realizează un
proiect de colaborare româno-germană cu tema „Managementul
Deșeurilor și Reciclarea în România“. Inițiativa aparține Ministerului Federal al Mediului, Protecției Climatice și Siguranței Nucleare
din Germania, iar finanțarea este realizată în cadrul programului
„Tehnologii de Mediu”.
Proiectul se adresează în primul rând autorităților publice locale
din România, dar și companiilor românești și germane interesate
să dezvolte relații bilaterale în domeniul infrastructurii de mediu.
Scopul principal este de a facilita schimbul de experiență între
specialiștii germani și români și de a contribui la îmbunătățirea
situației actuale din România prin transfer de know-how și
cunoștințe în domeniu.
În cadrul proiectului, Camera de Comerț și Industrie RomânoGermană organizează în perioada septembrie 2018 - august
2019 trei workshopuri regionale și o conferință de finalizare a proiectului în București.
Cel de-al treilea workshop va avea loc la Timişoara în data de 19
februarie 2019. Experți germani și români vor oferi participanților

NOI MEMBRI
Le urăm bun-venit noilor membri AHK România:
Assist Software SRL
Str. Tipografiei, nr. 1
720043 Suceava
Tel.: +40 230 521100
Fax: +40 230 520303
hello@assist.ro
Daniel Tănase
www.assist-software.net
Dezvoltator de software
Backstage Sound International
Bd. Drumul Taberei nr. 113
061377 București
Tel.: +40 742 231040
Lavinia Popescu
www.backstage.ro
Organizare de evenimente
corporate, evenimente sportive,
forumuri și expoziții, spectacole
artistice sau festivaluri de muzică
live

www.ahkrumaenien.ro

Böllhoff
Şos. Borşului, nr. 74
417075 Borş
Tel.: +40 259 433756
Fax: +40 259 433757
sales@bollhoff.ro
Grațian Ivan
www.bollhoff.com/ro
Comercializare organe de asamblare şi tehnică de montaj
GPDC JOKI
Str. Școlii, nr. 1C
087013 Sf. Gheorghe (Băneasa)
Tel.: +49 171 6909851
josefjakobs@t-online.de
Josef Jakobs
http://www.jakobs-spargel.de/
Producția și comercializarea
fructelor și legumelor cu accent
pe cultura de sparanghel
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BASF este membru fondator al Alianței globale
pentru eliminarea deșeurilor din plastic

NOI MEMBRI
Le urăm bun-venit noilor membri AHK România:
Grenke Renting
Str. Dinu Vintilă, nr. 11, et. 15
021101 București
Tel.: +40 21 3001981
Fax: +40 21 3001991
service@grenke.ro
Liviu Bănulescu
www.grenke.ro
Închiriere și leasing de echipamente
K-EVENT SOLUTIONS SRL
Str. Italiană, nr. 21
020974 București
Tel.: +40 732 272626		
Alin Caraman
www.kgr.ro
Organizare de evenimente corporate și private

Multinvest
Str. Gheorghe Doja, nr. 67
540136 Târgu Mureș	
Tel.: +40 265 250432
Fax: +40 265 268208
office@multinvest.ro
Hrubecz Zsolt Gogolák
www.multinvest.ro
Antreprenoriat general, proiect
management și investiții imobiliare
Transpeco Logistics & Distribution
Calea Dorobanţilor, nr.2
10571 București
Tel.: +40 21 2119815
Fax: +40 21 2112216
office@transpeco.ro
Corneliu Gadoiu
www.transpeco.ro
Companie de transport produse
petroliere

MEMBRII AHK INFORMEAZĂ
Firma Geiger finalizează lotul de autostradă
Ogra – Iernut, jud. Mureș
Firma Geiger Transilvania a finalizat la termen un lot de 3,6 km din
Autostrada A3 București - Borș, aflat între localitățile Ogra și Iernut, jud. Mureș. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a efectuat recepționarea lucrărilor la sfârșitul
lunii noiembrie, tronsonul fiind deschis circulației din 12.12.2018.
Proiectul a presupus proiectarea și execuția lotului de 3,6 km.,
inclusiv un pod și două pasaje peste autostradă. Lucrările au început în mai 2017 și au fost finalizate în termenul contractual.
Firma Geiger este prezentă pe
piața din România încă de la începutul anilor 90, fiind una dintre primele firme de construcții germane
din România. Având o cifră de afaceri anuală de 40 mil. EUR în România, compania are ca domenii principale de activitate
construcțiile de drumuri și autostrăzi, construcțiile civile, lucrări de
apă/canal, lucrări de mediu, agregate şi betoane. Începând cu
2017 au fost livrate și primele proiecte de construcții la cheie (birouri și logistică), aceasta fiind o nouă arie de dezvoltare a companiei.

BASF a devenit membru fondator al unei alianțe globale de
aproape 30 de companii, care are drept obiectiv promovarea de
soluții care să reducă și să elimine deșeurile de plastic din mediul înconjurător, în special din ocean. Alianța pentru eliminarea
deșeurilor din plastic (AEPW) a angajat peste 1 mld. USD, cu
scopul de a investi 1,5 mld USD în următorii cinci ani, pentru a
contribui la eliminarea deșeurilor din plastic din mediul înconjurător. Se vor dezvolta soluții noi, care vor fi aplicate la scară largă și
vor contribui la minimizarea și la gestionarea deșeurilor din plastic.
Printre acestea se numără și soluțiile privind reutilizarea materialelor plastice, pentru a ajuta la crearea unei economii circulare.
Cercetările efectuate de Conservarea Oceanelor (Ocean Conservancy) arată că materialele plastice din ocean provin, în mod
predominant, din deșeurile neadministrate corespunzător de pe
uscat. Cele mai multe deșeuri din plastic sunt răspândite prin
râuri. Multe dintre acestea străbat zone dens populate, care nu
dispun de o infrastructură adecvată de colectare și de reciclare a deșeurilor, ceea ce conduce la o răspândire semnificativă a
deșeurilor. AEPW va iniția acțiuni în zonele în care acestea sunt
cel mai necesare.
Urmăriți difuzarea lansării globale a Alianței pentru eliminarea
deșeurilor din plastic: www.endplasticwaste.org/live. Mai multe
informații despre calitatea de membru a BASF în cadrul Alianței
pentru eliminarea deșeurilor din plastic aici.

STOICA & Asociaţii îşi consolidează echipa prin
noi promovări la nivel de parteneri
Ca urmare a remarcabilelor rezultate profesionale, Cristina Ioana
FRÎNCU şi Bogdan Mircea POPESCU au fost promovaţi în poziţia
de Partner în cadrul STOICA & Asociaţii.
Cristina Ioana FRÎNCU s-a alăturat echipei STOICA & Asociaţii din
anul 2008. Cristina a participat la asistarea clienţilor în proiecte de
consultanţă în domeniul dreptului imobiliar, drept bancar, societăţi,
finanțări şi operațiuni pe piaţa de capital. A acordat asistenţă juridică şi a reprezentat clienţi în litigii de drept civil, insolvenţe, executări silite şi de contencios administrativ şi fiscal. De asemenea,
Cristina a făcut parte din echipa de avocaţi care a acordat consultanţă Grupului Băncii Mondiale în cadrul proiectului „Proprietate
imobiliara – fundament pentru politici naţionale şi europene” din
Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT).
Bogdan Mircea POPESCU s-a alăturat echipei STOICA & Asociaţii din anul 2009, a absolvit Facultatea de Drept, Universitatea din
Bucureşti şi Colegiul Juridic Franco – Român de Studii Europene
Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept (România)/Université Paris I Pantheon-Sorbonne (Franţa). Ca avocat pledant, Bogdan a asistat și a reprezentat clienți români și străini în litigii civile,

www.ahkrumaenien.ro
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în special de proprietate intelectuală cu privire la mărci, brevete,
drepturi de autor și drepturi conexe. De asemenea, a elaborat
strategii procesuale și a asigurat reprezentarea clienților în litigii de
contencios administrativ și fiscal, insolvență, concurență neloială,
drept bancar. În domeniul dreptului concurenței, Bogdan a acordat asistență și a reprezentat clienți în investigațiile derulate de
Consiliul Concurenței în diferite sectoare industriale. Totodată, a
desfășurat activități în materia arbitrajului comercial internațional.

Dunwell cucerește 15% din piață încă din primul an
La doar un an de la înființare, Dunwell, prima și singura agenție
de brokeraj specializată exclusiv pe segmentul industrial și logistic din România, reușește performanța de a-și depăși obiectivele
stabilite inițial. În 2018, brokerii de la Dunwell au facilitat cu succes tranzacții pentru 76.600 mp de spații industriale și logistice,
acest volum reprezentând 15% din totalul pieței.
Din aproximativ 510.000 mp de spații industriale și logistice
tranzacționați anul trecut, Dunwell a contribuit la închirierea a 15%,
cu 5 puncte procentuale peste obiectivul de 10% stabilit inițial.
Tot anul trecut Dunwell a mai depășit un record, tranzacționând
cel mai mare lot de teren din afara Bucureștiului din ultimii cinci
ani, de 230.000 mp.
Dunwell a contribuit anul trecut și la vânzarea unor terenuri a căror
suprafață cumulează 418.000 mp. În total, agenția de brokeraj
industrial și logistic a încheiat 24 de tranzacții în 2018, facilitând
în mod indirect crearea unui număr estimativ de peste 900 de
locuri de muncă.
În 2019, Dunwell va continua să se mențină aproape de piață și
de cerințele clienților săi, urmărind obiective la fel de ambițioase
ca și până acum, în contextul unei piețe care, în ciuda recordului
de livrări din anii precedenți, încă are un potențial semnificativ de
creștere.

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 Berlin
6 - 10 martie 2019
Bursa internațională a turismului
www.itb-berlin.com
WIN EURASIA, Istanbul
14 - 17 martie 2019
Automatizări, electroteh, hidraulică și pneumatică, prelucrarea
metalelor
www.win-fair.com

Persoane de contact pentru târguri:
Deutsche Messe Hannover şi Messe Berlin
Luminiţa Constantin, Tel. 021 2079164; Fax: 021 2231538
E-mail: constantin.luminita@ahkrumaenien.ro
ExpoReal München:
Ruxandra Dumitrescu, Tel. 021 2079148, Fax: 021 2231538
E-mail: dumitrescu.ruxandra@ahkrumaenien.ro
Ilinca Pandele, Tel. 021 2079117, Fax: 021 2231538
E-mail: pandele.ilinca@ahkrumaenien.ro
Spielwarenmesse Nürnberg
Rosemarie Negrea, Tel. 021 2079167; Fax: 021 2231538
E-mail: negrea.rosemarie@ahkrumaenien.ro

ANUNȚURI
Vânzare imobile în procedură de faliment
1. SC Cablul Romanesc SA
Proprietatea imobiliară situată în Ploiești, Bd. Republicii, nr. 293,
jud. Prahova, compusă din: teren intravilan în suprafață de 65,421
mp și construcții industriale C1 – C42 în suprafață totală construită la sol de 17,390 mp (suprafață totală desfășurată de 18,837
mp). Terenul are o deschidere de aprox. 60 ml la Bd. Republicii și
o deschidere de 150 ml la str. Poligonului.
Imobilul se vinde în procedura de faliment, unde prețul stabilit prin
raportul de evaluare este de 5.770.000 EUR + TVA, iar prețul de
pornire al licitației este de 3.173.500 EUR + TVA, respectiv 55%
din prețul stabilit prin raportul de evaluare.

Fruit Logistica, Berlin
6 - 8 februarie 2019
Târgul Internațional pentru marketingul legumelor și fructelor
www.fruitlogistica.de

www.ahkrumaenien.ro

6

Ianuarie 2019

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

2. Teren intravilan 20.300,16 mp
București, Str. Sld. Constantin Godeanu, nr. 151P, Sector 1
Teren intravilan în suprafață de 20.300,16 mp, situat în zona
Străulești – Doi Cocoși, în vecinătatea noii parcări supraetajate și
a stației de metrou Străulești.
Regim înălțime permis P + 2E, POT de 20% și parc de agrement,
cu un acces ușor spre Centura București, cartier Bucureștii Noi,
cartier Băneasa și Parcul Comercial Colosseum – Șos. Chitilei.
Imobilul este deținut în proporție de 49% de o societate aflată
în faliment, iar 51% este deținut de persoane fizice aflate în procedură de executare silită. Vânzarea are loc în cadrul licitațiilor
publice ținute de lichidatorul judiciar și executorul judecătoresc.
Valorea totală de piață a imobilului este de 1.403.000 EUR + TVA.

Concerte și spectacole
Concerte și spectacole în anul 2019 prin German Quality Entertainment, companie organizatoare de evenimente.
Toate informațiile sunt la un click distanță: https://gqentertainment.ro/. Mai multe detalii aflați de la Christian Raetscher:
christianraetscher@gqentertainment.ro

Persoană de contact pentru cele două imobile:
Isabela Raducan
T +40 21 527 2774, M +40 730 280 187
iraducan@aps-holding.com
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ÎN ATENŢIA MEMBRILOR CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE
ROMÂNO-GERMANE
Doriţi să ne comunicaţi ceva?
S-a schimbat conducerea firmei dumneavoastră? Inauguraţi un nou sediu?
Aţi semnat un contract important? etc.
Trimiteţi un scurt comunicat de presă doamnei Carmen Kleininger
E-Mail: kleininger.carmen@ahkrumaenien.ro
Tel.: +40 21 2079150, 2231531
Fax: +40 21 2231538
Informațiile au fost preluate și prelucrate din presa germană și românească. Nu garantăm corectitudinea
informațiilor.
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