
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimați citori, 

Cu bucurie vă prezint noua ediție a newsletter-ului nostru AUSTRIAN BUSINESS NEWS! Am reușit să facem 

față anului 2020, un an provocator  și în continuă mișcare economica, pe care l-am lăsat în urma. Ar trebui 

să abordam anul 2021 cu elan și curaj pentru a iniția o dezvoltare pozitivă după pandemie.  

Sperăm că noua coaliție guvernamentală conservatoare consideră dezvoltarea economică și pe cea a 

infrastructurii ca pe un pilon deosebit de important, care dă impuls dezvoltării României și că va duce o 

politică economică consistentă, transparentă, stabilă și previzibilă. 

Austria intră oficial în anul 2021 ca fiind al doilea cel mai important investitor străin din România, iar de la 

companiile noastre aflăm că România va rămâne o locație importantă, ele continuând să investească aici.  

Echipa Advantage Austria București oferă consultanță firmelor austrice și organizează o serie de 

evenimente pe diverse teme precum infrastructura, smart mobility, smart airports, eGovernment, 

eCommerce și industria metalurgică.  

Vă doresc un an 2021 cu multă sănătate și mult success, iar nouă tuturor o cooperare de excepție!Cu 

sincere salutări, 

Gerd Bommer 

Consilierul Comercial 

NOUTĂŢI | ON TOP 

Datorită accentului pus pe digitalizarea 

administrației sale, Austria atinge o poziție de 

top în clasamentul UE: ea ocupă alături de 

Letonia locul al treilea din 36 de țări evaluate și 

este alături de Malta (locul 1) și Estonia printre 

primele trei națiuni ale Europei. 

Guvernarea electronică 

poziționează Austria printre 

națiunile de top din Europa 

» citeste mai mult 

https://www.advantageaustria.org/ro/news/Oesterreich_ist_bei_E-Government_eine_der_Top-Nation.ro.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wood is a trendy material. Cross-laminated 
Timber (CLT) represents a modern and 
sustainable building material, with Austrian CLT 
producers amongst the world’s top 
manufactures. 
 
Together with Traeinformation and the 
Technical University Graz we organized a 
webinar focusing on the arguments regarding 
the use of timber in construction. 

  SEPTEMBER 20 2018, BERLIN 

 » Find all UPCOMING EVENTS on our website 

event details 

  

De la dispozitivele de diagnosticare și 

instrumentarul stomatologic, până la construcția 

și managementul marilor spitale: toate poartă 

amprenta tehnicii medicale austriece. 

Austria este una dintre țările care alocă sănătății 

bugete foarte mari raportate la PIB și 

administrează unul dintre cele mai performante 

sisteme de sănătate.  

 

 

 

Austria ocupă locul trei din Europa la 

întrebuințarea serviciilor de online banking, 

situându-se dupa Olanda (77%) și Belgia (63%). 

Această statistică este redată în Global Retail 

Banking Report 2019, raport realizat de Boston 

Consulting Group (BCG) și care poartă titlul ”The 

Race for Relevance and Scale”. 

Tehnica medicală austriacă se 

evidențiază în întreaga lume 

» citeste mai mult 

Chiar și în aceste vremuri provocatoare „Taste of 

Austria“ este foarte solicitată!  Este motivul pentru 

care exporturile de produse agricole austriece a 

crescut cu 4% în primul semestru al anului 2020. 

Producătorii austrieci de produse alimentare s-au 

individualizat și poziționat de mai mulți ani pe 

piețele externe datorită produselor de înaltă 

calitate pe care le oferă. 

Exportul de produse agricole din 

Austria sfidează Corona 

» citeste mai mult 

Concernul farmaceutic Takeda cu sediul central 

în Japonia alocă investiții de milioane de euro 

pentru extinderea activității sale din Austria în 

localitatea la Orth an der Donau și va începe în 

2020 producția unui nou vector pentru terapia 

celulară CAR-NK. Aproximativ 30 noi locuri de 

muncă vor fi create în urma acestei investiții. 

Takeda își extinde activitatea din 

Austria 

» citeste mai mult 

 

Găsiti toate stirile pe 

pagina noastră de Web 

 

» vezi aici 

 

Situația specială cu care ne confruntăm ne va 

afecta și în săptămânile și lunile următoare, 

deoarece răspândirea acestui virus este 

imprevizibilă, iar pentru combaterea sa este 

nevoie de lansarea și aplicarea multor idei și 

soluții inovative. Vă invităm să vă conturați o 

vedere de ansamblu asupra ofertei de soliții 

inovative ale firmelor austriece lansate chiar în 

această perioadă și să profitați de know-how-ul 

acestora apreciat pe plan mondial 

EXPERȚII AUSTRIECI ÎN LUPTA 

ÎMPOTRIVA COVID-19 

» citeste mai mult 

https://www.advantageaustria.org/ro/zentral/news/20201104_FRESH_VIEW_169.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/zentral/news/20201103_Agrarexporte_aus_Oesterreich.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/news/Takeda_baut_Oesterreich-Standort_weiter_aus.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/news-overview/ro
https://www.advantageaustria.org/ro/news-overview/ro
https://www.advantageaustria.org/ro/news/20201201_Austrian_Covid-19_Know-how.ro.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BUSINESS OPPORTUNITIES 

 » see details 

 
BUSINESS OPPORTUNITIES 

 

 

 

 

 

  

 OPORTUNITĂŢI DE AFACERI 

Acredia Versicherung AG 

 

ACREDIA este compania de 

asigurări de credit aflată pe 

primul loc în Austria, ea 

protejând creanțele interne și 

externe  

 

Compania oferă:   

servicii şi know how 

Werner & Weber GmbH 

 

Presele de gunoi compactează 

materialele de valoare într-un 

recipient închis și asigură un 

loc curat de depozitare a 

gunoiului și o salubrizare 

igienică 

Compania caută:  

Parteneri colaborare 

Fries Kunststofftechnik 

GmbH 

 

Firma produce coșuri pentru 

spălare utilizate în domeniul 

gastronomic, coșuri 

industriale, ambalaje 

industriale, matrițe tehnice. 

Compania caută:  

colaboratori 

» vezi detalii » vezi detalii » vezi detalii 

 

Seal Maker Produktions- und 

Vertriebs 

 

Tehnologie inovatoare pentru 

etanșări - Made in Austria  

De la etanșările strunjite la 

World Wide Sealing System 

 

Compania cauta:  

clienti directi 

Doppelmayr Seilbahnen 

GmbH 

 

Ofera soluțiile integrate de 

transport cu telecabine, 

durabile, ecologice și 

inegalabile din punct de 

vedere al costurilor. 

Compania cauta:  

Clieni  directi 

 
» vezi detalii » vezi detalii 

   OPORTUNITĂŢI DE 

AFACERI  

găsiți pe pagina 

noastră de Web 

 

» vezi aici 

 

 

EVENIMENTE VIITOARE 

Februarie  

Webinar E-Commerce 

» detalii eveniment 

Împreună cu experte și experți de renume vă vom 

oferi prin intermediul webinarului nostru, o 

vedere de ansamblu despre piața locală din 

domeniu și despre cei mai importanți jucători din 

e-commerce.   

 

Mai  

O delegație de firme austriece din domeniul 

”Metal și prelucrarea metalelor” va veni în 

România pentru a se informa despre piața de 

profil și pentru a cunoaște viitori potențiali 

parteneri de afaceri. 

 

Misiune Economica ”Metal și 

prelucarea metalelor” 

 

» detalii eveniment 

» Gasiti toate evenimentele viitoare pe pagina noastră de Web 

https://www.advantageaustria.org/ro/company/acredia-versicherung-ag.business-opportunities.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/company/werner-weber-gmbh.business-opportunities.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/company/fries-kunststofftechnik-gmbh.business-opportunities.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/company/fries-kunststofftechnik-gmbh.business-opportunities.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/company/seal-maker-produktions-und-vertriebs-gmbh.business-opportunities.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/company/doppelmayr-seilbahnen-gmbh-2.business-opportunities.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/Oesterreich-in-Rumaenien.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/Oesterreich-in-Rumaenien.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/events/Webinar_E-Commerce.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/events/ASC_Metall_2021.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/events/next/ro


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medical Technologies 

Descărcați publicația Fresh View „ Medical Technologies “ 

ce prezintă povești de succes ale unor startup-uri din 

domeniul medical si farmaceutic din Austria.  

 

Gasiți toate revistele Fresh View pe pagina noastra. 

»descarca gratuit 

 

ADVANTAGE AUSTRIA 

 

 

 
Austrian Federal Economic Chamber | Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) 

ADVANTAGE AUSTRIA 

Wiedner Hauptstraße 63 | 1045 Vienna | Austria 

 

ADVANTAGE AUSTRIA București 

Strada Logofat Luca Stroici 15 | 020581 București |Romania 

bukarest@advantageaustria.org 

 

MISSION STATEMENT 

ADVANTAGE AUSTRIA, with its network of foreign trade offices, is the foreign trade promotion organisation of the Austrian 

economy. Under the auspices of the Austrian Federal Economic Chamber, ADVANTAGE AUSTRIA is Austria’s largest service 

provider and a key facilitator of Austrian export all over the world. ADVANTAGE AUSTRIA acts as an official lobby, 

representing the interests of its Austrian members, both at home and abroad. 

 

Disclosure | Data Protection 

 

You receive this newsletter because you subscribed to it. 

You can unsubscribe any time by sending us an e-mail. 

https://www.advantageaustria.org/ro/zentral/fresh-view.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/zentral/publikationen/ae/fresh-view/169_Medical_Technologies.pdf
https://www.advantageaustria.org/ro/zentral/publikationen/ae/fresh-view/169_Medical_Technologies.pdf
https://www.advantageaustria.org/international/
https://www.facebook.com/advantageaustriaRO/
https://www.advantageaustria.org/international/
https://www.advantageaustria.org/ro/zentral/footer/Datenschutzerklaerung.ro.html
https://www.advantageaustria.org/ro/zentral/footer/Datenschutzerklaerung.ro.html

