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EVENIMENT

BRANŞE

Arbitration: Added Value to
Dispute Resolution

Constructorii de mașini
creșteri împotriva trendului

La ediția din acest an a conferinței
pe tema arbitrajului am invitat
experți din țări europene și din
România pentru a discuta despre
avantajele arbitrajului în rezolvarea
conflictelor. Evenimentul se adresează companiilor, avocaților și,
în general, factorilor de decizie din
economie.

Industria germană înregistrează
considerabil mai puține comenzi,
astfel că în iunie comenzile au înregistrat o scădere de 4% față de
luna anterioară. Și totuși, constructorii de mașini și utilaje au mers împotriva curentului și se situează cu
comenzile pe plus.
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CONJUNCTURĂ
Climatul de consum din Europa s-a îmbunătățit ușor
Sentimentul consumatorilor din cele
28 state UE s-a îmbunătățit ușor în
trimestrul al doilea din 2018, arată un
studiu GfK privind climatul de consum
în Europa. În iunie acesta a ajuns la
23,2 puncte, în creștere cu 2,6 puncte față de valoarea din martie. Este
cel mai înalt nivel din noiembrie 2017

până în prezent. Înclinația medie către
cumpărare în UE a scăzut ușor, deși
înclinația către economisire a scăzut
şi ea, astfel fiind disponibili mai mulți
bani pentru consum. Consumatorii au
evaluat și perspectivele economice.
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Stimați membri,
După
o jumătate de an de
activități derulate
cu succes, privim
plini de enrgie către
a doua jumătate a
Sebastian METZ
anului, în care vă
Director general
așteptăm cu noi
idei și numeroase evenimente pe
diverse teme.
Pe lângă întâlnirile lunare ale membrilor și alte întâlniri regionale, vă
invităm să ne însoțiți la Expo Real
München, cea mai mare expoziție
de investiții în domeniul imobiliar,
sau să luați parte la delegația pe
care o organizăm la Smart City
Expo World Congress Barcelona
pe tema tehnologii pentru orașe
inteligente.
În septembrie va avea loc cea de-a
doua conferință internațională de
arbitraj, care va reuni și în acest an
vorbitori de marcă.
Pentru companiile din domeniile
IT, construcții de mașini, tehnologii
de mediu cât și din industria lemnului și cea alimentară pregătim o
delegație de afaceri condusă de
Ministerul bavarez al Economiei la
București, Suceava și Iași.
V-am trezit interesul? Atunci ne
bucurăm să vă avem alături în număr cât mai mare la evenimentele
și delegațiile noastre.
Salutări cordiale,
Sebastian Metz
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EVENIMENTE
Sărbătoarea Verii - 21 iunie, Crowne Plaza
Mulțumim companiilor care, prin sponsorizarea evenimentului, au
contribuit la o seară muzicală și de networking reușită:
Sponsori Gold
E.ON România
Kaufland România
Sponsori Silver
Banca Comercială Română
Bosch
Porsche Romania
Porsche Finance Group Romania
Porsche Inter Auto Romania
STILL Material Handling Romania S.R.L.

AGENDA
Conferința ”Arbitration: Added Value to Dispute Resolution” - 27
septembrie, Crowne Plaza
La ediția din acest an a conferinței pe tema arbitrajului am invitat
experți din țări europene și din România pentru a discuta despre avantajele arbitrajului în rezolvarea conflictelor. Evenimentul
se adresează companiilor, avocaților și, în general, factorilor de
decizie din economie .
Mai multe informații puteți citi aici, iar pentru agenda conferinței
dați click.

DATA

LOCUL

TEMA

6 - 16 septembrie

Brașov

Oktoberfest

20 septembrie

Eurogress
Aachen

A 10-a zi de consultanță în Aachen, Renania
de Nord - Westfalia

27 septembrie

București

International Court of Arbitration
#2 Annual Conference

7 octombrie

Germania

Start.Up roadshow 2018 in Germany

8 - 10 octombrie

München

Romania at ExpoReal 2018

15 - 18 octombrie

București,
Suceava,
Iași

Delegație de afaceri sub conducerea Ministerului
Bavarez al Economiei

13 - 15 noiembrie

Barcelona

Delegație la Smart City Expo World Congress
Barcelona

AHK ROMÂNIA INFORMEAZĂ
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

Romania Insider Awards Gala - 16 octombrie, Intercontinental

Five Studio Foto

Romania Insider Awards aduce împreună 21 de profesioniști de
renume din organizații mari din România, 14 companii partnere
deja confirmate care și-au unit forțele pentru a-i descoperi pe cei
care schimbă România în bine și o comunitate de #GameChangers din România. Puteți aplica online aici pâna pe 31 august
2018, la una din cele 8 categorii de premii.
Câștigătorii vor fi premiați în cadrul unei Gale pe 16 octombrie
2018, la hotelul Intercontinental din București.
Biletele se pot achiziționa online de pe site-ul evenimentului:
www.romania-insider.com/awards. Membrii comunității AHK
beneficiază de o reducere de 10% la achiziționarea biletelor, folosind codul AHK10.

Consultanță: Werner Seeger Qualitätsmanagement

Sumar al evenimentelor
DATA

LOCUL

TEMA

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 Bucharest, K+K Hotel Elisabeta
Imobiliare: Regus International
Producție/prelucrare metale: Astra Rail Industries
Sănătate: Intermedicas
Servicii bancare și asigurări: ProCredit Bank, Gothaer Asigurări
Servicii IT&C: Beia Consult International, Euro-Testing Software
Solutions, FSP Global, re7consulting, Medialine Romania
Resurse umane, Traininguri: Euramis Consulting, TLB The Lear-

4 septembrie

București

Întâlnirea membrilor

ning Business, Organisation Consulting Prod SRL, Total Business
Solutions

6 - 7 septembrie

Alba Iulia

Transylvania Awards

Profitați de ofertele programului Members2Members!
Informații complete despre program găsiți aici.

www.ahkrumaenien.ro
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CONJUNCTURĂ
Climatul de consum din Europa s-a îmbunătățit
ușor
Sentimentul consumatorilor din cele 28 state UE s-a îmbunătățit
ușor în trimestrul al doilea din 2018, arată un studiu GfK privind
climatul de consum în Europa. În iunie acesta a ajuns la 23,2
puncte, în creștere cu 2,6 puncte față de valoarea din martie. Este
cel mai înalt nivel din noiembrie 2017 până în prezent. Înclinația
medie către cumpărare în UE a scăzut ușor, deși înclinația către
economisire a scăzut şi ea, astfel fiind disponibili mai mulți bani
pentru consum.
Consumatorii au evaluat și perspectivele economice. Ca medie,
în UE, ele sunt mai puțin încurajatoare decât la începutul anului.
Prognoza economică a ajuns la 7,1 puncte în iunie. Aceasta reprezintă un declin evident, comparativ cu cele 15 puncte obținute
în martie. Nivelul de încredere în dezvoltarea economică s-a diminuat substanțial, mai ales în Germania, Franța și Belgia. În schimb,
consumatorii din Spania și Italia au privit mai favorabil activitatea
economiei proprii.
Așteptările privind veniturile s-au menținut, în medie, în UE, ajungând la 16,8 puncte în iunie. Astfel, s-au situat cu 0,5 puncte
peste valoarea din martie. În Spania, Slovenia și Grecia, indicatorul s-a mărit
Prognozele economice în rândul consumatorilor români au continuat să scadă în trimestrul al doilea. Cu -22,2 puncte în iunie,
indicatorul a scăzut cu 5,6 puncte, comparativ cu luna martie.
Acesta este cel mai scăzut nivel, înregistrat din aprilie 2012. Românii privesc perspectivele economice ale propriei țări cu mai
mult pesimism decât oriunde în altă parte a Europei.
Și așteptările privind veniturile au scăzut. Cu -0,1 puncte în iunie, indicatorul a scăzut cu 4,2 puncte comparativ cu luna martie, ajungând la cel mai scăzut nivel înregistrat din iunie 2014. În
schimb, înclinația către cumpărare s-a îmbunătățit ușor. A crescut
cu 4 puncte, ajungând la 1,3 puncte în iunie, comparativ cu luna
martie. În primul trimestru din 2018, în România, înclinația către
cumpărare avea tot o valoare negativă.

Economia germană a prins avânt în luna iulie
În mod surprinzător economia germană a prins avânt în luna iulie.
Indicele calculat de Markit Economics privind intențiile de achiziții
ale managerilor din industrie și servicii a crescut cu 0,4 la 55,2
puncte, atingând cea mai mare valoare din februarie încoace. Indicele Markit fost calculat pe baza unui sondaj care include peste
800 de companii. Economiștii se așteptau la o ușoară reducere a
acestuia la 54,7 unități. Barometrul s-a menținut astfel peste limita de creștere de 50 de unități. Cele mai importante impulsuri au
venit de la sectorul servicii. Mulți experți au pornit de la premisa
că creșterea economiei germane și-a atins apogeul, astfel că au

corectat în scădere cele mai recente prognoze, mai ales pe fondul nesiguranței datorate conflictului comercial cu SUA.

Industria bavareză înregistrează exporturi în
creștere
Industria bavareză a înregistrat anul trecut o creștere a exporturilor. Astfel cota de exporturi a ajuns în 2017 la 53,2%, cu aproape
1% mai mult decât cu un an în urmă. În 2016 nu s-a înregistrat
nicio schimbare față de 2015. În total, exporturile au însumat
197 mld. EUR, un plus de 7,4% față de 2016. Cele mai solicitate
produse la export au fost: autovehicule, mașini și produse electronice. Cele mai multe produse sunt exportate în UE, alte piețe
importante pentru export fiind SUA și China.

BRANŞE
Constructorii de mașini din Germania
înregistrează creșteri împotriva trendului
Industria germană înregistrează considerabil mai puține comenzi,
astfel că în iunie comenzile au înregistrat o scădere de 4% față de
luna anterioară. Și totuși, constructorii de mașini și utilaje au mers
împotriva curentului și se situează cu comenzile pe plus.
În primele 6 luni s-au înregistrat cu 7% mai multe comenzi decât
în aceeași perioadă a anului trecut, datorită mai ales pieței interne
în creștere. Cifra de afaceri a branșei care numără circa 1,3 mil.
angajați a crescut în prima jumătate a anului cu 4%.

COMPANII
Continental Anvelope achiziționează fosta
platformă industrială UMT din Timișoara
Continental, companie de înaltă tehnologie, a achiziționat 32 de
hectare de teren de la grupurile de firme UMT și Prompt, teren
care reprezintă majoritatea fostei platforme industriale UMT din
Timișoara. Această achiziție de teren va ajuta compania să își extindă capacitatea de depozitare a produsului finit, și să își optimizeze costurile generale de logistică.
În cei 18 ani de activitate la Timișoara, Continental a investit peste
460 mil. EUR în fabrica sa de anvelope și a creat peste 2.500 de
locuri de muncă. Continental Anvelope Timișoara a produs și livrat, până în prezent, 200 mil. anvelope clienților din Europa și din
întreaga lume. În Timișoara, compania produce o gamă largă de
anvelope, cu dimensiuni între 13 și 20 de țoli, în linie cu cerințele
pieței, incluzând anvelope cu valoare ridicată pentru automobile
premium, anvelope inovatoare pentru automobile electrice, precum și anvelope pentru vehicule comerciale ușoare (VAN).
Continental dezvoltă tehnologii și servicii inovatoare pentru mobilitatea sustenabilă și interconectată a oamenilor şi a bunurilor
acestora. Continental a realizat în 2017 o cifră de afaceri de 44

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

mld. EUR și are în prezent peste 240.000 de angajați în 61 de țări.
In perioada 1999-2017, Continental a investit circa 1,4 mld. EUR
în activităţile din România. Continental deţine șapte unităţi de
producţie și patru centre de inginerie în Timişoara, Sibiu, Carei,
Nădab, Brașov şi Iaşi. Continental este partener al unui joint-venture în Slatina şi are un centru de distribuţie al anvelopelor în
București.
La finalul anului 2017 compania avea în România circa 19.700 de
angajaţi, din care 5.700 sunt ingineri și informaticieni în centrele
de cercetare și dezvoltare. Continental își va mări echipa cu peste
1.000 de noi membri în acest an în România.

SOCIAL
Viena cel mai bun oraș de locuit
Viena a fost desemnată cel mai bun oraș de locuit în 2018 în
topul The Economist Intelligence Unit, depășind orașul australian
Melbourne, care a ocupat prima poziție în ultimii șapte ani, scrie
The Guardian. Urcarea pe primul loc a Vienei este în strânsă legătură cu numărul scăzut de atacuri teroriste din Occident în acest
an precum și de rata scăzută a infracționalității, conform Profit.ro.
După Viena și Melbourne, în primele zece se află: Osaka, Calgary,
Sydney, Tokyo, Toronto, Copenhaga și Adelaide. În topul realizat
de Economist Intelligence Unit, cu cele mai bune condiţii de locuit din marile oraşe, Bucureştiul se află pe locul 82, din 140. În
top 30 sunt incluse orașele germane Frankfurt, Hamburg, Berlin,
München și Düsseldorf.
Pe ultimul loc se află capitala Siriei, Damasc, iar imediat deasupra
se situează Dhaka, capitala din Bangladesh și Lagos, capitala Nigeriei. În top nu au fost incluse unele dintre cele mai periculoase
orașe din lume, precum Baghdad sau Kabul.Au fost luate în calcul standardul de viață în ce privește sistemul educațional și de
sănătate, cultura, mediul și nu în ultimul rând infrastructura. Dar și
rata criminalității a fost unul din criteriile importante.

SEMINARII

DATA

LIMBA

TEMA

LECTOR

20
septembrie

Română

Cum scriem cu impact

Sandra Jitianu,
Trainer

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 ROMÂNIA

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

Delegație de afaceri la Barcelona
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană organizează
o delegație la unul din cele mai importante evenimente Smart
City din Europa. Ajuns la a șasea ediție, Smart City Expo World
Congress este un eveniment etalon pentru tehnologiile dedicate
orașelor inteligente și reprezintă cadrul ideal pentru a descoperi
exemple de bune practici și a identifica tehnologii inovatoare.

www.ahkrumaenien.ro
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Evenimentul durează trei zile, se desfășoară în periooada 13-15
noiembrie 2018 la Centrul Expozitional Gran Via din Barcelona,
oferind posibilitatea vizitatorilor de a intra în contact cu firmele expozante din domeniul tehnologiilor smart, de a se pune la punct
cu ultimele noutăți în domeniu și de a participa la programul de
conferințe tematice.
Proiectul este organizat împreună cu Camerele de comerț bilaterale ale Germaniei din Spania, Cehia, Polonia precum și cu Bayern Handwerk International. Un draft al programului gasți aici.
În funcție de dorințele și componența participanților vom stabili
obiectivele de referință care urmează să fie vizitate.
Organizarea completă a delegației românești, de la transportul cu
avionul, incluzând cazarea, accesul la târg sau vizitarea proiectelor de referință, intră în sarcina AHK România. Mai multe detalii
găsiți aici.
Persoană de contact:
Dr. Ilinca Pandele, Market Entry & Business Development
Tel.: + 40 21 207 91 17, Fax: + 40 21 223 15 38
E-mail: pandele.ilinca@ahkrumaenien.ro

foarte mult faptul că implicarea și devotamentul echipei au fost
răsplătite cu una din cele mai prestigioase certificări din industria
auto. Q1 este un vot absolut de încredere, pe care ne angajăm
să-l păstrăm“, declară Dr. Joachim Zirbs, directorul fabricii Continental Brașov.
Ford Q1 Award este oferită furnizorilor companiei americane
drept recunoaștere oficială a excelenței standardelor, în afara
cerințelor IATF (International Automotive Task Force), în cinci aspecte foarte importante: competența sistemelor, tendința continuă de îmbunătățire, performanță constantă, eficiența proceselor
de producție și satisfacția clientului.

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.

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

MEMBRII AHK INFORMEAZĂ
BASF și Mazza Innovation utilizează o tehnologie de extracție a plantelor unică
BASF și Mazza Innovation au anunțat semnarea unui acord exclusiv, pe termen lung, prin care compania canadiană va furniza companiei BASF extracte de plante, pentru ca aceasta să
dezvolte noi soluții pentru cosmetice. Mazza produce extractele
de plante utilizând propria tehnologie patentată, PhytoCleanTM.
Această metodă unică de extracție, bazată pe apă, concentrează
bioactivii într-un mod foarte prietenos cu mediul înconjurător.
Metoda PhytoClean este o modalitate ecologică de a produce ingrediente bio-active standardizate, din biomasa plantelor.
Prin schimbarea polarității apei utilizând temperatura și presiunea, metoda PhytoClean evită utilizarea solvenților de extracție
convenționali.
Procesele noi de extracție reprezintă un mijloc important de explorare a soluțiilor pe bază de plante de ultimă oră și de înaltă
performanță, în domenii precum activii anti-îmbătrânire
Informații suplimentare la adresa www.basf.com.

Ford Motors a acordat distincția internațională
Q1 fabricii Continental Brașov
Continental Brașov a primit din partea companiei Ford Motors
distincția Q1, ce reprezintă recunoașterea liderului tehnologic
drept un furnizor de top. „Ne mândrim cu certificarea Q1. Aceasta demonstrează încrederea cu care am fost investiți și oglindește
spiritul de echipă, fără de care nimic n-ar fi fost posibil. Ne bucură

ARROW HUMAN DEVELOPMENT
Str. Călugărului, nr. 16
077151 Ilfov			
hello@arrow-training.com
www.arrow-training.com
Sorin Lascu
Crearea și conversia conținutului
în e-learning. Consultanță
logistică și optimizarea costurilor
de transport
Ascendia
Str. Avrig, nr. 12, et. 4, Lotus
Offices
021571 București
Tel.: +40 371 089200
Fax: +40 371 089200
office@ascendia.ro
Cosmin Mălureanu
http://www.ascendia.ro/
Servicii E-Learning
ATIPIC Transfer Pricing Solutions
Str. General Petre Popovat, nr. 58,
parter
060314 București
Tel.: +40 728 095223
office@atipics.ro
Viorel Sbora
www.atipics.ro
Consultanță prețuri de transfer,
consultanță strategică și de
management

www.ahkrumaenien.ro

DSV Solutions
DE 287/1
077095 Dragomirești Vale
Tel.: +40 21 4313100
Fax: +40 21 4313103
ro.marketing@ro.dsv.com
Ioan-Sergiu Iordache
www.ro.dsv.com
Logistică (depozitare, manipulare)
organizare de transporturi rutiere
interne și internaționale, organizare de transporturi aeriene și
maritime
Grafoprint
DN 59, km 8+550 stânga
307221 Chișoda, comuna Giroc
Tel.: +40 256 292615
Fax: +40 256 292768
grafoprint@grafoprint.ro
Radu Dimeca
www.grafoprint.ro
Producție de etichete
Griffes Boutique
Str. Ceasornicului, nr. 17, et. 1
014111 București
Tel: +40 721 711634
http://griffes.ro/
Nicoleta-Andreea Păun
Consultanță pe piața spațiilor de
birouri pentru chiriași și proprietari de clădiri de birouri, servicii de
marketing și set-up de operațiuni
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NOI MEMBRI
Le urăm bun-venit noilor membri AHK România:
Hardworkers
Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 1
905200 Cernavodă
Tel.: +49 421 56344206
Fax: +49 421 5650221
info@hardworkers.info
Bastian Graef
www.hardworkers.info
Plasare de personal în Europa
Kleideco Distribuție
Str. Cooperației, nr. 5
130086 Târgoviște
Tel.: +40 245 210414
Fax: +40 245 606060
Wolfgang Friedrich Kleist
www.kleideco.ro
Distribuție de galerii, șine și
diverse accesorii pentru perdele,
din lemn, metal și plastic
OBERMEYER Proiectare
Bucureşti
Str. Brândușelor, nr. 66, et. 2
031257 București
Tel.: +40 21 3139452

Fax: +40 21 3156315
office@opb.ro
Jose Manuel Lendoiro
www.opb.de
Activități de inginerie, project management și consultanță tehnică
pentru lucrări de construcții civile,
căi ferate, drumuri, poduri
Schmitz Cargobull Romania
Șos. București, nr. 1-3
077055 Ciorogârla
Tel.: +40 21 4443555
Fax: +40 21 4443568
Roland W. Schacht		
www.cargobull.com
Vânzarea de semiremorci, remorci si piese de schimb
VARTA Microbattery
Bd. Grivița, nr. 1X
500177 Brașov
Tel.: +40 21 2030077
Dr. Markus Hackstein
https://www.varta-ag.com/
Ambalare și asamblare baterii

TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII

EuroBLECH, Hanovra
23 - 26 octombrie 2018
Tehnologii de prelucrare a tablei
www.euroblech.com

Persoane de contact târguri în cadrul AHK România:
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

ANUNȚURI
Centrul de zi „LUCIA” sprijină copiii cu autism

Asia Fruit Logistica, Hong Kong
5 - 7 septembrie 2018
Târgul internațional pentru marketingul legumelor și fructelor
www.asiafruitlogistica.com

IAA Nutzfahrzeuge, Hanovra
20 - 27 septembrie 2018
Târgul internațional pentru vehicule comerciale
www.vda.de

ITB ASIA, Singapore
17 - 19 octombrie 2018
Bursa internațională a turismului
www.itb-asia.com

Spielwarenmesse Nürnberg
Rosemarie Negrea, Tel. 021 2079167; Fax: 021 2231538
E-mail: negrea.rosemarie@ahkrumaenien.ro

IFA - World of Consumer Electronics, Berlin
31 august - 5 septembrie 2018
Echipamente electronice de consum
www.ifa-berlin.com

InnoTrans, Berlin
18 - 21 septembrie 2018
Târgul internațional pentru industria feroviară
www.innotrans.de

Expo Real, München
8 - 10 octombrie 2018
Târg internațional pentru piața imobiliară și investiții
www.exporeal.net

Asociația Națională pentu Copii și Adulți cu Autism din România,
Filiala Fetești, este o organizație non profit, apolitică, neguvernamentală, înființată în august 2012, cu sediul în Fetești. Obiectivele
principale ale acestei organizații constau în:
a. oferirea de servicii de recuperare/îngrijire pentru copiii cu tulburari din spectrul autist și dizabilități asociate;
b. evaluarea, ca intervenție timpurie, ce identifica nevoile si resursele individuale ale copilului și familiei acestuia;
c. furnizarea serviciilor cu flexibilitate, receptivitate, disponibilitate,
empatie;
d. creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități și a familiilor
acestora.
Misiunea Asociației este asigurarea unor terapii de specialitate
copiilor și tinerilor cu autism, implicarea acestora în programe
de socializare și dezvoltare a deprinderilor de viață indepen-
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dentă, integrarea în învățământul de masă sau special, dar și
susținerea famililor acestor copii și tineri prin consiliere psihologică și informațională. Numărul de beneficiari ai acestui centru, care
funcționează în regim de zi, este de 11 copii cu autism și tulburări
din spectrul autist și familiile acestora.
Pentru mai multe informații:
George Raican, Președinte
Tel/Fax: 0343.401.024, Tel: 0724339398
www.centruldezilucia.ro

Buildings for rent in Brasov
For rent, in Brasov, a set of 4 buildings: 2400 sqm, 3600 sqm,
6900 sqm, 1470 sqm, which can be lease together or separately.
The buildings have all utilities: gas, electricity (800 Kva) and water.
The premises are located on the national road DN 73 at 5 km
from the city. These will be available 2nd quarter 2018 and will be
completely refitted.

De vânzare hală producție KOLDTEX SRL
Societatea se află în localitatea Albești, jud. Mureș, cu acces direct la DN13A, E60. În apropiere există stație de autobuz (50 m)
și stație CFR (500 m). Societatea deține în proprietate o suprafață
de teren de 7049 mp.
Sediul administrativ și Hala Confecții Textile are suprafața la sol
de 2.880 mp, suprafața desfășurată 4206,6 mp. Construcția este
compusă din parter și etaj parțial cu lungime 120,74 m, lățime
25,10 m. înălțime 8,20 m. Acoperișul construcției este în două
ape.
Structura halei: stâlpi și grinzi din profile metalice galvanizate, tip
KONTI. Închiderile vertical realizate din panouri termoizolante cu
spuma poliuretanica.
La parter: camera portar (17,63 mp), hol scară (94,58 mp), 4 grupuri sanitare (26,36 mp), patru birouri în suprafață totală de 173
mp, camera tehnică (47 mp), hala producție (2495 mp).
La etaj: 2 ap. de serviciu (108 mp), 6 grupuri sanitare (87,50 mp),
loc de luat masa (193 mp), vestiare femei/bărbați (40 mp), 6 birouri (38,17 mp fiecare).
Construcția a fost finalizata în anul 2005. Este dotată cu rampă
de încărcare cu acces autocamion. Construcția este racordată
la curent electric, apă, canalizare, gaz metan, telefon, internet și
este dotată cu aer condiționat, sistem de suprevaghere împotriva efracției (video, senzori de mișcare), sistem de alarmare la
incendiu (Siemens). Încălzirea se realizează cu centrală termică
proprie (două cazane Viessman). Există două parcări pentru 45
de autovehicule.
Preț: 1.200.000 EUR, NEGOCIABIL
Persoană de contact: Ana Candea
E-mail: acandea@koldtex.ro
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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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