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EDITORIAL 
 

 

 

Stimate cititor, 

 

Austria este unul dintre cei mai importanţi parteneri ai economiei 

româneşti. Ea nu este doar un simplu partener, ci şi un investitor 

foarte important. Companiile austriece reprezintă de mulţi ani unul 

dintre cei mai importanţi investitori – 10,9 mld. euro sau 18,5% din 

totalul investiţiilor provin din Austria. Firmele austriece au creat în 

România ca. 100.000 locuri de muncă directe.  

 

Pe lângă cei doi mari investitori austrieci care, fiecare dintre ei performează în afara 

graniţelor ţării – OMV ce a preluat pachetul majoritar al Petrom şi Erste Bank ce a preluat 

Banca Comercială Română, BCR – există şi alte numeroase firme austriece care au filiale în 

România sau care, în urma investiţiilor derulate au participări la firme din România, în 

practic toate domeniile de activitate. Firmele austriece sunt lideri de piaţă în domeniile petrol 

& gaze, bănci, asigurări, imobiliare, ambalaje, materiale de construcţii, prelucrarea lemnului 

şi în multe alte domenii.  

 

România reprezintă pentru Austria una dintre cele mai importante pieţe de dezvoltare şi de 

aceea, colaborarea pe toate planurile economiei, ale diplomaţiei şi ale politicii este foarte 

importantă. Acest newsletter îşi propune să informeze persoanele de decizie şi colaboratorii 

lor din România despre noutăţile şi activitatea economiei austriece din România şi să 

contribuie la îmbunătăţirea colaborării între cele două țări.  

 
Cu sincere salutări, 

 

Rudolf Lukavsky 

Consilier Comercial 

 

 

 

Iulie 2014  
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NOUTĂŢI DIN AUSTRIA 
 

Exportpreis 2014: Top exportatori austrieci în luminile rampei 
Bilanţul celor 12 zile austriece dedicate exportului din 2014 a demonstrat că şi 

în perioadele de provocare economică, economia la export a Austriei este un 

garant al succesului. Nu doar faptul că exportul de produse austriece din anul 

trecut a atins pragul de 125,41 mld. euro, respectiv cu +1,5% mai mult faţă de 

anul precedent a reprezentat o realitate, ci şi organizarea celui mai mare eveniment de informare 

dedicat exportului, ce a avut loc la 24 iunie 2014 a trezit atenţia a ca. 3.000 participanţi. Cu această 

ocazie cele mai de succes companii au păşit pe scenă. Citeste mai departe 

 

 

Top 10 mărci austriece în 2014 
Producătorul de băuturi energizante Red Bull rămâne în continuare cea 

mai puternică marcă  austriacă, fiind urmată de Swarovski şi Novomatic. 

European Brand Institute evaluează anual cele mai valoroase mărci ale 

ţărilor. Studiul asupra celor mai valoroase 10 mărci austrice „Eurobrand 

Austria 2014“ a evaluat valoare acestora la 34,6 mld. euro. Citeste mai 

departe  

 

 

Austria rămâne a doua cea mai bogată ţară în UE 
Austria este după Luxemburg cea mai bogată ţară din Uniunea Europeană (UE). În afara UE, mai bine 

decât în Austria se trăieşte în Norvegia şi în Elveţia. Conform celor mai actuale informaţii ale 

Institutului de Statistică al UE Eurostat, creşterea PIB-ul în 2013 pe cap de locuitor calculată la 

puterea de cumpărare (KKS) s-a situat între 47% şi 264%, comparativ cu media statelor UE (100%). 

Austria, care a înregistrat o creştere de 129% se plasează în urma Luxemburgului (264%) care a 

înregistrat cea mai ridicată creştere a PIB-ului din statele UE. Citeste mai departe 

 

 

Salesianer Miettex îşi deschide a doua fabrică în România  
Salesianer Miettex, lider de piaţă pe segmentul spălătoriilor comerciale în 

Europa de Mijloc şi de Sud Est îşi continuă expansiunea în România şi 

deschide o fabrică nouă pentru maşinile de spălat profesionale, la Oradea. 

Fabrica are o suprafaţă totală de 3.600 mp şi o capacitate de spălare de 25 

tone rufe pe zi (corespunzîtor unui număr de 5.000 de maşini de spălat din gospodării). Citeste mai 

departe 

 

 

Trei firme austriece în top 300 din Europa 
Printre cele mai mari 300 firme, după cifra de afaceri, listate la bursa europeană se numără şi trei 

firme austriece, respectiv OMV, voestalpine şi Andritz. Conform unui studiu publicat de Ernst&Young 

(EY) la sfârşitul lunii mai, concernele austriece OMV, Andritz şi voestalpine se numără printre primele 

300 cele mai mari firme europene, funcţie de cifra lor de afaceri, listate la bursă. Citeste mai departe  

http://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/20140701-Exportpreis-2014.ro.html
http://www.eurobrand.cc/
http://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/20140708-oesterreichs-Top-10-Markenunternehmen.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/20140708-oesterreichs-Top-10-Markenunternehmen.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/20140625-oesterreich-zweitreichstes-EU-Land.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/Salesianer-Mietex.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/Salesianer-Mietex.ro.html
http://www.omv.com/
http://www.andritz.com/
http://www.voestalpine.com/
http://www.advantageaustria.org/ro/oesterreich-in-romania/news/local/20140612-Top-300-Europas--OMV--voest--Andritz.ro.html


 

ADVANTAGE AUSTRIA BUCUREŞTI 

 

 

  4/8 

OPORTUNITĂŢI DE AFACERI 
 

Schmid Schrauben Hainfeld GmbH  
Firma Schmid Schrauben este singurul producător de șuruburi din 

Austria, care este de peste 70 de ani specializată în producția de 

șuruburi pentru construcţii de lemn și de componente speciale. Firma 

Schmid Schrauben caută clienţi direcţi. Citeste mai departe 

 

BISO Schrattenecker GmbH 
Îmbunătăţirea randamentului muncii şi mărirea veniturilor din recolte au o 

tradiţie de lungă durată în firma BISO-Schrattenecker. Compania din Ort 

im Innkreis (Austria Superioară) a construit cu ani în urmă primul 

dispozitiv de tăiere multifuncţional al unei combine din lume. Treieră toate 

spicele până la porumb şi conceput să mărească randamentul în timpul 

recoltatului. BISO-Schrattenecker caută client direct. Citeste mai departe 

  

 

Siemens Industry Software GmbH 
Soluţiile de software COMOS oferă industriei proceselor un flux de 

informaţii fără cusur, care se sprijină pe o bază de date consistentă pe plan mondial - fluenţe, trecând 

prin toate disciplinele şi prin toate fazele ciclului de viaţă ale unei instalaţii. Siemens caută agent 

vânzări. Citeste mai departe 

 

 

HERMES Technologie GmbH 
Hermes Technologie GmbH face parte din grupul RH (Rainer Hermes 

Technologie) și oferă de peste 30 de ani suport cu produse și materiale 

de vârf pentru construcţia și reabilitarea canalelor de ape uzate, ale 

ţevilor, ale conductelor de apă, ale containerelor etc. Hermes Technologie caută agent vânzări. 

Citeste mai departe 

 

 

LIVE Lasersystems 
LIVE Lasersystems este o companie tânără, dinamică, care activează 

în domeniul tehnicii cu laser. În activitatea respectivă este inclus atât 

domeniul de entertainment cât și cel știinţific. LIVE Lasersystems se 

distinge prin soluţii proprii și producţii de înaltă calitate. LIVE Lasersystems caută agent vânzări. 

Citeste mai departe 
 

 

  

http://www.advantageaustria.org/ro/company/schmid-schrauben-hainfeld-gmbh.business-opportunities.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/company/biso-schrattenecker-gmbh.business-opportunities.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/company/siemens-industry-software-gmbh-3.business-opportunities.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/company/hermes-technologie.business-opportunities.ro.html
http://www.advantageaustria.org/ro/company/live-lasersystems-phillip-wicke-256157.business-opportunities.ro.html
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EVENIMENTE VIITOARE 
 

Austria Showcase pentru Infrastructură - Protecţie Fonică  
24.9.2014  

Bucureşti 
 

Construcţia de autostrăzi din România este în plină desfăşurare. Aproape 700 km de autostrăzi sunt 

deja finalizaţi, iar încă 900 km se află în faza de construcţie sau de planificare. În domeniul protecţiei 

fonice mai este însă mult de recuperat; doar 33,2 km de autostradă sunt prevăzuți cu panouri de 

protecţie fonică. Şi în cazul căilor ferate sunt domenii din apropierea locuinţelor care nu sunt 

prevăzute cu panouri pentru protecţia fonică. La Austria Showcase-ul dedicat infrastructurii şi 

protecţiei fonice din 24.9.2014 firmele austriece participante îşi vor prezenta produsele şi soluţiile. Cei 

interesaţi să participe la acest eveniment sunt rugaţi să se adreseze Secţiei Comercială a Ambasadei 

Austriei la Bucureşti, E bukarest@advantageaustria.org sau T +40 372 068 900. Citeste mai departe 
 

 

Bursa de cooperare internaţională pentru experţii în domeniile "e-Government" şi "e-

Health" 2014.  
20.10.2014  

Viena, Austria 
 

Ofertanţii de soluţii "e-Government" şi "e-Health" din întreaga lume au prilejul ca prin participare la 

bursa de cooperare internaţională să îşi lărgească portofoliul de colaboratori şi să îşi găsească noi 

parteneri de afaceri. Evenimentul va avea loc în ziua de 20 octombrie 2014 la sediul Camerei 

Economice a Austriei din Viena. Citeste mai departe 
 

 

Austria Show Case – Tehnică medicală şi ştiinţa vieţii 
25.-27.11.2014  

Bucureşti, Cluj-Napoca 
 

Secţia Comercială a Ambasadei Austriei la Bucureşti organizează din 25 până în 27 noiembrie 2014 un 

Austria Show Case cu tema „Tehnică medicală şi ştiinţa vieţii” la Bucureşti şi Cluj Napoca. Nu pierdeţi 

şansa de a vă întâlni cu firme austriece din domeniul tehnicii medicale, farmaceutic, e-health, servicii 

şi consultanţă. Austria face parte dintre ţările care au făcut paşi importanţi în domeniile asigurării 

sănătăţii şi tehnicii medicale. Nu numai tehnica şi aparatura medicală sunt la cel mai înalt standard, 

ci şi conceptele inovative pentru organizarea instituţiilor medicale şi a activităţii din cadrul lor 

reprezintă puncte forte ale firmelor austriece din domeniu. Economia austriacă este în strânsă 

legătură cu economia românească, iar colaborarea lor este foarte intensă. Prin acest eveniment 

această colaborare urmează să se intensifice şi mai mult. Cei interesați să participe la acest 

eveniment sunt rugaţi să se adreseze Secţiei Comerciale a Ambasadei Austriei la T +40 372 068 900, 

sau E bukarest@advantageaustria.org. Citeste mai departe 

mailto:bukarest@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/ro/events/Austria_Showcase_pentru_Infrastructur___-_Protec__ie.ro.html
http://www.b2match.eu/egovernment2014
mailto:bukarest@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/ro/events/Austria-Show-Case---Tehnic--medical---i--tiin-a-vie-.ro.html
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PUBLICAŢII DE INTERES 
 
ŞTAIŢI CĂ… AUSTRIA ÎNSEAMNĂ AFACERI LA SUPERLATIV? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FRESH VIEW – BROŞURILE INFORMATIVE INTERNAŢIONALE ALE 
ECONOMIEI AUSTRIECE  
 

FRESH VIEW Magazine - structurat pe domenii vă oferă informaţii demne de luat în seamă, pe care le 

puteţi downloada direct pe computerul Dumneavoastră. Vă invităm să vă informaţi despre cele mai 

recente date şi să vă documentaţi asupra activităţilor multor sectoare de activitate ale economiei 

austriece. 

  

Pentru lista completă a broşurilor FRESH VIEW editions click aici. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginile naostre video arată de ce economia 

Austriei este surprinzütor de ingenioasă.  

 

Click aici pentru a vedea de ce.  

 

http://www.advantageaustria.org/ro/Fresh-View-.ro.html
https://www.youtube.com/watch?v=eastP_wbGQE
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ALTE LINK-URI DE INTERES 
 
PAGINA NOASTRĂ DE WEB  
Ambasada Austriei – Secţia Comercială 
 
AMBASADA AUSTRIEI 
Ambasada Austriei la Bucureşti 

 
AUSTRIAN BUSINESS AGENCY 
Agenţia ABA – Invest din Austria este prima adresă pe care o accesază  investitorii străini atunci când 

vor să se intereseze despre Austria.  

 

DESCOPERĂ AUSTRIA  
Biroul din București al Oficiului Naţional de Turism Austria 

 
FORUMUL CULTURAL AUSTRIAC DIN BUCUREȘTI 
Forumul Cultural Austriac este secţia culturală a Ambasadei Austriei la Bucureşti care a fost 

înfiinţată în anul 2001 pentru promovarea schimburilor culturale dintre România şi Austria.

http://www.advantageaustria.org/ro/Oesterreich-in-Rumaenien.ro.html
http://www.bmeia.gv.at/ro/ambasada/bucuresti.html
http://investinaustria.at/EN/Home/ABA-Invest+in+Austria.aspx
http://www.austria.info/ro
http://www.austriacult-bucuresti.ro/


 

 

    

    

    
 

 

CONTACT & SERVICE  
 

ADVANTAGE AUSTRIA Bucureşti 
Ambasada Austriei - Secţia Comercială 

Strada Logofat Luca Stroici 15 

020581 Bucureşti 

România 

T +40 372 068 900 

F +40 372 068 909 

E bukarest@advantageaustria.org  

W www.advantageaustria.org/ro  
 

 

ADVANTAGE AUSTRIA, o reţea cu mai mult de 110 

birouri în peste 70 țări oferă firmelor austriece și 

partenerilor lor internaționali o paletă de servicii 

foarte diversificată. 750 de colaboratori și 40 de 

consultanți sprijină rețeaua pentru a găsi cei mai 

compatibili furnizori sau parteneri de afaceri din 

Austria. Anual sunt organizate peste 1.000 de 

manifestări pentru a încuraja încheierea 

parteneriatelor de afaceri. Alte servicii oferite de 

ADVANTAGE AUSTRIA se orientează atât pentru 

găsirea de importatori, distribuitori sau reprezentanți 

comerciali, cât și pentru obținerea de informații 

detaliate despre domeniul de afaceri și posibilitatea 

de a intra pe piața austriacă. 

DEZABONARE 
 

Dacă pe viitor nu mai doriţi să primiţi acest newsletter, doriţi să primiţi informaţiile la altă adresă de email 

sau doriţi să recomandaţi şi alţi destinatari vă rugăm să ne comunicaţi la T 0372 068 900, 

E bukarest@advantageaustria.org.  

mailto:bukarest@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/ro
mailto:bukarest@advantageaustria.org

