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CELEBRATING

YEARS
70 Years means extensive experience, massive stamina,
ambitious goals, everlasting dynamism,
being in the best shape ever!
Thank you for joining us in celebrating
Austrian excellence in Romania.

70 de ani reprezintă experiență vastă, anduranță extraordinară,
obiective ambițioase, dinamism perpetuu,
și suntem mai în formă ca niciodată!
Mulțumim că sunteți alături de noi pentru a sărbători
excelența austriacă în România.

© Marek Knopp

Mariana Kühnel

Deputy Secretary General
of the Austrian Federal Economic Chamber

Austria and Romania enjoy longstanding relations going back centuries. Our mutual understanding, gleaned by manifold
interactions, has allowed us to build deep and comprehensive cultural, societal and especially business relationships.
These have become even more intense over the last three decades and have opened up discourse about extensive
interrelated economic relations.

Austria și România se bucură de legături și relații strânse de secole. Înțelegerea noastră reciprocă profundă, întărită prin
multiple interacțiuni, ne-a permis să construim relații culturale, sociale și mai ales de afaceri foarte bune și cuprinzătoare.
Acestea au devenit și mai puternice în ultimele trei decenii și au deschis discursul despre relațiile economice dintre cele
două țări.

The present situation is the basis of mutual benefits for both countries, their people and economies. Looking back, we can
see that Austrian businesses were pioneers in the 1990s, spearheading foreign direct investments in Romania. Together
with the vast efforts of the Romanian government, entrepreneurs, people and society for Romania to join the group of
successful European economies, Austrian businesses helped prepare the ground for accelerated development.

Situația actuală stă la baza beneficiilor reciproce pentru cele două țări, atât pentru oameni cât și pentru economii. Privind în
urmă, putem vedea că întreprinderile austriece au fost pioniere în anii ’90, deschizând drumul investițiilor străine directe în
România. Împreună cu eforturile masive ale guvernului român, antreprenorilor, oamenilor și societății de a se alătura grupului
de economii europene de succes, companiile austriece au ajutat la pregătirea terenului pentru o dezvoltare accelerată.

Starting in the year 2000, Romania experienced a decade of massive economic growth with inflows of foreign direct
investments. This was also the time for Austrian businesses to flock into the country. The big economic correction we all
experienced in 2008 and 2009 showed that Austrian investors came to Romania to stay for the long term and develop in
the domestic market as businesses, as well as exporters. After two years of corrective actions and repositioning of the
business models in Romania in 2009 and 2010, Austrian direct investments in Romania once more experienced strong
growth and became the top foreign investor in Romania. Our businesses form part of the economic backbone of the
country. Nowadays Austrian companies are market leaders in sectors such as banking, insurance, logistics, construction,
construction materials, natural resources, packaging, oil and gas, wood industry, real estate development and others.

Începând cu anul 2000, România a cunoscut un deceniu de creștere economică impresionantă și a beneficiat de investiții
străine directe. Această perioadă a fost aleasă și de întreprinderile austriece să se extindă în țară. Marea corecție economică
pe care am experimentat-o cu toții în 2008 și 2009 a arătat că investitorii austrieci au venit în România pentru a rămâne pe
termen lung și pentru a se dezvolta pe piața internă, cât și ca exportatori. După doi ani de acțiuni corective și repoziționarea
modelelor de afaceri din România în 2009 și 2010, investițiile directe austriece în România au avut din nou o creștere
puternică, devenind cel mai semnificativ investitor străin. Afacerile noastre fac parte din coloana vertebrală economică a
țării. În prezent, companiile austriece sunt lideri de piață în sectoare economice precum cel bancar, de asigurări, logistică,
construcții, materiale de construcție, resurse naturale, ambalaje, petrol și gaze, industria lemnului, imobiliare și altele.

The two largest investments ever undertaken by Austria took place in Romania, which shows the trust Austrian businesses
place in Romania. Let us further develop, strengthen and intensify our common economic ties!

Cele mai mari două investiții realizate vreodată de Austria au avut loc în România, ceea ce arată încrederea companiilor
austriece în această piață. Să dezvoltăm, să consolidăm și să intensificăm legăturile noastre economice comune!

The 70 years anniversary book puts Austrian companies and their achievements into the well-deserved spotlight. Enjoy
browsing through this publication of Austrian businesses and ADVANTAGE AUSTRIA in Romania!

Cartea aniversară de 70 de ani pune companiile austriece și realizările acestora în lumina reflectoarelor. Vă urăm lectură
plăcută a cărții aniversare de 70 de ani a întreprinderilor austriece și ADVANTAGE AUSTRIA în România!
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Michael Otter
CEO
ADVANTAGE AUSTRIA

Gerd Bommer

Head of ADVANTAGE AUSTRIA
Bucharest

ADVANTAGE AUSTRIA is Austria’s award-winning trade promotion organization, founded in the year 1946. The importance
of our mutual economic ties with Romania is best illustrated by the founding of Austria’s trade office in Bucharest on the
1st of May 1950, making it one of the first trade offices of our organization after Paris, London, Rome and Frankfurt. The
first delegate to this trade office was Romanian-born Franz-Josef Popper. Today ADVANTAGE AUSTRIA is Austria’s official
international trade promotion agency and our Bucharest office also acts as the Commercial Section of the Austrian Embassy.

ADVANTAGE AUSTRIA este organizația de promovare a comerțului din Austria, fondată în anul 1946 si premiată cu multiple
ocazii. Importanța legăturilor noastre economice cu România este ilustrată cel mai bine prin fondarea biroului comercial
al Austriei la București la 1 mai 1950, unul dintre primele birouri din lume după Paris, Londra, Roma și Frankfurt. Primul
delegat comercial a fost Franz-Josef Popper, originar din România. Astăzi, ADVANTAGE AUSTRIA este agenția oficială de
promovare a comerțului internațional din Austria, și funcționează, de asemenea, ca secție comercială a Ambasadei Austriei.

As the Romanian economy restarted and repositioned itself in 1990, our bilateral trade volume was EUR 115 mil. Over the
years, it climbed to more than EUR 1 bil. in 2001, more than EUR 2 bil. in 2005, more than EUR 3 bil. in 2008 and again
in 2012, managing to cross the EUR 4 bil. mark in 2018. Between 1990 and 2019, our bilateral trade volume increased by
more than 35 times! Nowadays Romania and Austria are among each other’s 15 most significant import and export markets.

Pe măsură ce economia românească s-a repoziționat începând cu 1990, volumul nostru comercial bilateral a ajuns la EUR
115 mil. De-a lungul anilor, acesta a urcat la peste EUR 1 mld. de euro în 2001, peste EUR 2 mld. în 2005, mai mult de EUR
3 mld. în 2008 și din nou în 2012, și a reușit să treacă de marca de EUR 4 mld. în 2018. Între 1990 și 2019, volumul a crescut
de peste 35 de ori! În prezent, România și Austria sunt printre cele cele mai importante 15 piețe de import și export reciproce.

This development is supported by the impressive EUR 10 bil. invested by Austrian businesses, according to official statistics
in Romania. Including reinvestments, Austrian businesses are Romania’s most important foreign direct investment source
and a big contributor to Romanian-generated exports. Having completed two of Austria’s three largest foreign investments
ever in Romania, the importance of Romania as an economic partner cannot be overemphasized. In the year 2020, the
Romanian trade register lists more than 3,500 companies duly registered with Austrian share capital. At the same time, 200
Romanian companies registered subsidiaries or branch offices in Austria.

Această dezvoltare este susținută de suma de EUR 10 mld. investită de companiile austriece, conform statisticilor oficiale
din România. Inclusiv în ceea ce privește reinvestițiile în piață, întreprinderile austriece sunt cea mai importantă sursă de
investiții directe străine și un contribuitor semnificativ la exporturile generate de România. Importanța României ca partener
economic este dovedită si de faptul că două dintre cele trei mari investiții străine făcute vreodată de Austria au avut loc aici.
În anul 2020 registrul comerțului român listează peste 3.500 de companii cu capital social austriac. În același timp, 200 de
companii românești au filiale înregistrate în Austria.

Austrian companies in Romania are responsible for more than 100,000 direct employees and the number keeps growing.
We are proud to be an important employer and economic partner! We are delighted to see the prosperous development of
Romania’s overall economy and society, particularly the expansion into the fast developing IT sector.

Companiile austriece din România au peste 100.000 de angajați direcți, iar numărul continuă să crească. Suntem mândri că
suntem un angajator și un partener economic important. Suntem încântați să vedem dezvoltarea prosperă a economiei și în
general a societății românești, în special expansiunea în sectorul IT.

This 70 years anniversary book showcases Austrian know-how, competence and economic contribution and puts our
economic ties and the successes of Austrian companies in sharp focus. Let us keep up this great success story for many
decades to come!

Această carte aniversară de 70 de ani prezintă expertiza, competența și contribuția economică a Austriei și scoate în
evidență legăturile noastre economice și succesul companiilor austriece. Haideți să menținem această poveste de succes
pentru încă multe decenii!
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FOUNDING of the Austrian Commercial Office
in Bucharest by Romanian-born Franz-Josef
Popper as first Trade Delegate.
ÎNFIINȚAREA Oficiului Comercial Austriac din
București de către Franz-Josef Popper, originar
din România, ca prim Delegat Comercial.
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REPOSITIONING of Romania in the world.
REPOZIȚIONAREA României în lume.

The Austrian-Romanian bilateral trade volume is
approx. EUR 115 million.
Volumul comercial bilateral austro-român ajunge la
aprox. EUR 115 milioane.
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Austria JOINS the “European Community”, today
known as the European Union.
Austria DEVINE MEMBRU al „Comunității Europene”,
cunoscută astăzi drept Uniunea Europeană.

20
04

Vizită de stat a președintelui austriac Franz
Jonas în România.
State visit of Romanian President Nicolae
Ceaușescu in Austria.
Vizită de stat a președintelui român Nicolae
Ceaușescu în Austria.
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Deschiderea filialei ADVANTAGE AUSTRIA din ClujNapoca.
State visit by Austrian President Thomas Klestil
together with an Economic Delegation.
Vizită de stat a președintelui austriac Thomas Klestil
alături de o delegație economică.
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Romania JOINS the European Union as a
full member.
Romania DEVINE MEMBRU cu drepturi
depline al Uniunii Europene.

Official visit of Chancellor Wolfgang Schüssel in support
of Romania’s EU membership aspirations, together with
an economic delegation.
Vizită oficială a cancelarului Wolfgang Schüssel în
sprijinul aspirațiilor României de aderare la UE, alături
de o delegație economică.

OMV achiziționează o parte majoritară în grupul
românesc PETROM, reprezentând cea mai mare
investiție străină austriacă până în prezent.
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The Austrian Parliament ratifies Romania’s EU
membership application, becoming a strategic
and supporting partner within the EU. State
visit from Austrian President Heinz Fischer
together with an Economic Delegation.
Parlamentul austriac ratifică cererea de
aderare a României la UE, devenind un
partener strategic în cadrul Uniunii. Vizită de
stat a președintelui austriac Heinz Fischer
alături de o delegație economică.

Acquisition of the office building in Logofăt Luca
Stroici 15, new home and networking platform for
the Austrian-Romanian business community. Walter
Friedl appointed as new Commercial Counselor.

OMV acquires a majority stake in Romanian PETROM
group, representing the biggest Austrian foreign
investment abroad to date.

Opening of ADVANTAGE AUSTRIA Branch Office
in Cluj-Napoca.
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Grupul austriac Raiffeisen achiziționează Banca Agricolă
românească. Volumul comercial bilateral austro-român
depășește pentru prima dată pragul de UN MILIARD EURO.

Achiziționarea clădirii de birouri în Logofăt Luca Stroici 15,
noua reședință și platformă pentru comunitatea de afaceri
austro-română. Walter Friedl este numit consilier comercial.

Austrian Delegation in Bucharest upgraded
to Austrian Embassy.
Delegația Austriei la București devine
Ambasada Austriei.
State visit of Austrian President Franz Jonas
in Romania.

Austrian Raiffeisen Group acquires Romanian Banca
Agricola. The Austrian-Romanian bilateral trade volume
surpasses the ONE BILLION EURO mark for the first time.
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O sută de companii austriece se alătură unei
misiuni economice în prezența președintelui
României, Traian Băsescu. Volumul comerțului
bilateral depășește TREI MILIARDE EURO.

Austria's Erste Bank acquires Romanian BCR, the
biggest Austrian FDI of all time. The bilateral trade
volume surpasses the TWO BILLION EURO mark.
Banca austriacă Erste achiziționează Banca
Comercială Română, cea mai mare ISD austriacă din
toate timpurile. Volumul comerțului bilateral depășește
pragul de DOUĂ MILIARDE EURO.

One hundred Austrian companies join an
Economic Mission in the presence of Romanian
President Traian Băsescu. Bilateral trade volume
surpasses the THREE BILLION EURO mark.
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Rudolf Lukavsky is appointed Commercial
Counselor.
Rudolf Lukavsky
Comercial.
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numit

Consilier
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Start of the Dual Education Program “o’SCAR”
(“Școala Profesională Austriacă din România”)
with specialization in retail.

20
18

Începerea programului de Învățământ în Sistem
Dual „o’SCAR” („Școala Profesională Austriacă din
România”) cu specializare în vânzări.
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ADVANTAGE AUSTRIA hosts the “Winter Sports
Roundtable” in Poiana Brașov.

Ministrul austriac al Afacerilor Externe Karin
Kneissl vizitează România pentru o întalnire
cu președintele Klaus Iohannis. Austria deține
Președinția UE pentru a doua jumătate a anului
2018. Volumul comerțului bilateral se ridică
la peste PATRU MILIARDE EURO. România
sărbătorește 100 de ani de la fondarea statului.

COVID-19 disrupts the international business world.

Following an invitation by ADVANTAGE AUSTRIA,
Prime Minister Ludovic Orban meets 30 of the
most important Austrian investors in Romania.

Approx. 1.500 permanently active Austrian-owned
companies in Romania invested according to
official statistics approx. EUR 10 bil. and provide
more than 100.000 direct and stable high-quality
jobs to Romanian people.
200 SUBSIDIARIES AND BRANCH OFFICES of
Romanian companies are registered in Austria.

GERD BOMMER appointed as new Commercial
Counselor. Start of Dual Education Program for
welders in Cluj-Napoca.
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GERD BOMMER este numit noul Consilier
Comercial. Începerea programului de Învâțământ
în Sistem Dual pentru sudori în Cluj-Napoca.

ADVANTAGE AUSTRIA invites the AustrianRomanian business community to the first
“HERBSTEMPFANG” to celebrate its 60 year
anniversary in Romania.
AVANTAGE AUSTRIA invită comunitatea de
afaceri austro-română la prima „RECEPȚIE
DE TOAMNĂ” pentru a sărbători aniversarea
a 60 de ani în România.

With the lively ”MAIFEST” another landmark
event for the Austrian-Romanian business
community is born. Trade rebounds with a
volume of almost EUR 3,1 bil. to pre-crisis levels,
now with ever more exports from Romania.
Odată cu animata „SĂRBĂTOAREA DE
MAI” se naște un alt eveniment important
pentru comunitatea de afaceri austro-română.
Comerțul revine la un volum de aproape EUR
3,1 mld., la nivelurile anterioare crizei, cu tot mai
multe exporturi din România.
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Austrian Minister of Foreign Affairs Karin Kneissl
visits Romania and meets Romanian President
Klaus Iohannis. Austria holds the EU-Presidency
for the second half of 2018. Bilateral trade volume
climbs to over FOUR BILLION EURO. Romania
celebrates its 100th anniversary.

ADVANTAGE AUSTRIA găzduiește „Masa rotundă a
sporturilor de iarnă” din Poiana Brașov.

20
17

The first “Austrian Ski Cup” brings together
winter sport enthusiasts from the AustrianRomanian business community. Prime Minister
Sorin Grindeanu visits Vienna, heading a
delegation of state officials.
Prima „Cupă de Ski Austriacă” reunește pasionații
de sporturi de iarnă din comunitatea de afaceri
austro-română. Prim-ministrul Sorin Grindeanu
vizitează Viena, împreună cu o delegație de
oficiali de stat.
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Romania takes over the EU-PRESIDENCY from
Austria. ADVANTAGE AUSTRIA partners with
INNOTEQUE, the biggest innovation conference
and exhibition in the CEE region.
România preia PREȘEDINȚIA UE de la Austria.
ADVANTAGE AUSTRIA se parteneriază cu
INNOTEQUE, cea mai mare conferință despre
inovații din Europa Centrală și de Est.

În urma unei invitații a ADVANTAGE AUSTRIA,
premierul Ludovic Orban se întâlnește cu 30 dintre cei
mai importanți investitori austrieci din România.
COVID-19 perturbă comunitatea afacerilor la nivel global.
Aproximativ 1.500 de companii austriace active
permanent în România au investit conform statisticilor
oficiale cca. EUR 10 mld. și oferă românilor peste
100.000 de locuri de muncă directe stabile.
200 DE FILIALE ȘI SUCURSALE ale companiilor
românești sunt înregistrate în Austria.
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Mihai DARABAN
PRESIDENT

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF ROMANIA

The Chamber of Commerce and Industry of
Romania (CCIR) has always worked towards ever
stronger economic relations between Romania
and Austria. We look with particular satisfaction at
the fact that the trade between our two countries
has steadily increased over the years, also a
result of the very fruitful cooperation between our
Chamber and ADVANTAGE AUSTRIA.

Camera de Comerț și Industrie a României
(CCIR) a lucrat mereu cu perseverență și
dedicație pentru a întări comerțul dintre România
și Austria. Privim cu o satisfacție deosebită faptul
că relațiile economice dintre cele două țări au
crescut constant de-a lungul anilor, acesta fiind
și rezultatul cooperării foarte bune dintre CCIR și
ADVANTAGE AUSTRIA.

We are confident that our cooperation will
continue to intensify the Romanian-Austrian
commerce and trade, drawing upon the benefits
of geographical proximity, historical similarities,
and belonging to the single market. Joint-ventures
between Romanian and Austrian companies
should also be encouraged on third markets, such
as the West Balkans or Eastern Partnership
countries.

Suntem încrezători că această cooperare va
continua să contribuie în mod semnificativ la
creșterea comerțului româno-austriac, în baza
avantajelor generate de proximitatea geografică și
ale asemănărilor istorice, precum și a apartenenței
la piața unică. De asemenea, ar trebui încurajate
asocierile dintre întreprinderile romanești și
austriece pe piețele terțe, cum ar fi țările Vest
Balcanice sau țările Parteneriatului Estic.
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AUSTRIA'S
ECONOMIC PRESENCE
IN ROMANIA
ADVANTAGE AUSTRIA opened
its office in Romania on the 1st of
May 1950, marking the occasion
to proudly publish and present this
70 years anniversary book to you.
The early establishment of our
office in Bucharest shows the close
economic and cultural relations
between Austria and Romania,
especially as Bucharest was the
5th office to be opened after Paris,
London, Rome and Frankfurt.
Nowadays ADVANTAGE AUSTRIA
operates over 100 offices worldwide.

ADVANTAGE AUSTRIA has
100 global offices.
The Bucharest Office was established on
May 1st 1950
and was the 5th in the world.

AUSTRIA
ȘI PREZENȚA ECONOMICĂ
ÎN ROMÂNIA

ADVANTAGE AUSTRIA are
100 de birouri pe glob.

ADVANTAGE
AUSTRIA
și-a
deschis biroul în România la 1
mai 1950, ocazie cu care avem
deosebita placere să vă prezentăm
această carte aniversară de 70 de
ani. Înființarea timpurie a biroului
nostru din București reflectă relațiile
economice și culturale strânse
dintre Austria și România, mai ales
că acest birou a fost al cincilea din
lume după Paris, Londra, Roma și
Frankfurt. În prezent ADVANTAGE
AUSTRIA operează peste 100 de
birouri la nivel mondial.

Biroul din București a fost fondat la
1 Mai 1950
și a fost al 5-lea din lume.

For a while the economic relations did not flourish and prosper as much as they otherwise could have, but the
events around Christmas 1989 changed the future of Romania, and in doing so, resulted in over 30 years of widely
successful Austrian-Romanian business relations. Romania’s success story was written despite many well-trained
and educated Romanians leaving within the first 10 years of open borders, including many of German descent from
Transylvania.

Timp de câteva decenii relațiile economice nu au înflorit atât cât ar fi putut, dar evenimentele din jurul Crăciunului
din 1989 au schimbat viitorul României și in acelasi timp au creat premisele pentru mai bine de 30 de ani de afaceri
româno-austriece prospere. Povestea de succes a României a fost scrisă în ciuda faptului ca mulți români bine
pregătiți și educați au plecat din țară în primii 10 ani de granițe deschise, inclusiv mulți descendenți germani din
Transilvania.

Austrian companies have been amongst the Western trailblazers that built up a strong economic presence in
Romania. The 1990s were our pioneering years, with many Austrian companies looking from early experiences
in Czech Republic, Slovak Republic and Hungary over the Romanian border and taking this next step. Romania
pushing privatizations opened up windows of opportunity. One of the first big Austrian acquisitions and successes in
Romania was the take-over of Banca Agricolă by Raiffeisen International at the end of the ‘90s. Overnight, Austrian
investors and exporters could rely on an Austrian owned bank in Romania. That was also the start of Austrian
insurance companies investing into Romania.

Companiile austriece au fost printre pionierii occidentali în construirea unei prezențe economice puternice în
România. În anii 90 multe companii austriece au făcut primii pași aici, o extindere naturală după experiențele lor
timpurii în Cehia, Slovacia și Ungaria. România a început să încurajeze privatizările, ceea ce a deschis noi ferestre
de oportunitate. Una dintre primele mari achiziții și succese austriece în România a fost preluarea Băncii Agricole de
către Raiffeisen International la sfârșitul anilor 90. Peste noapte, investitorii și exportatorii austrieci au putut profita
de avantajele și siguranța unei bănci austriece din România. Acesta a fost, de asemenea, începutul de drum al
companiilor austriece de asigurări.
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AUSTRIAN COMPANIES ARE MARKET LEADERS IN MANY INDUSTRY SECTORS IN ROMANIA
COMPANIILE AUSTRIECE SUNT LIDERI ÎN NUMEROASE SECTOARE DE INDUSTRIE DIN ROMÂNIA

39,9%

9,8%

Extractive and processing industry
Industria extractivă și prelucrătoare

Utilities
Utilități

29,2%

7,1%

Financial intermediation and insurance
Intermedieri financiare și asigurări

5,1%

Wholesale and retail trade
Comerț cu ridicata și cu amănuntul

Construction
Construcții

8,9%
Other
Altele

BILATERAL TRADE
COMERȚ BILATERAL
Two out of Austria’s three biggest
foreign direct investments ever (OMVPetrom, Erste Bank-BCR) have been
concluded in Romania. The Romanian
trade register today shows more
than 3.500 Romanian companies
with Austrian shareholding. Romania
is Austria’s 15th biggest export
destination and 20th largest import
source. Romania is also Austria’s 13th
biggest service export destination,
strongly driven by tourism.

Austrian EXPORTS to Romania
Austrian IMPORTS from Romania
(mil EUR)
0,5

254

,5

1519
73,9
40,8
1990

2019
source: Statistics Austria

The real breakthrough happened in 2002, when Romania sent a letter to Brussels asking the European Union to initiate
accession talks. The European Union entrusted Romania with a long to-do-list including a serious privatization program. This
opened up opportunities in banking, insurance, oil & gas, automotive and many other industries.

The 2000s were the
heydays of Austrian
businesses entering
Romania and the time
of our biggest and most
numerous investments.
Even after the financial
crisis, Austria’s direct
investments in Romania
continued to climb.
Today Austrian
businesses are the
most important
investor in Romania
in terms of initial and
reinvestments.
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Două dintre cele mai mari investiții
străine directe austriece (OMV-Petrom,
Erste Bank-BCR) au fost încheiate în
România. În registrul comerțului român
astăzi sunt prezente peste 3.500 de
companii românești cu participație
austriacă. România este a 15-a cea mai
mare destinație de export a Austriei și
a 20-a cea mai mare sursă de import.
România este, de asemenea, cea
de-a 13-a cea mai mare destinație de
export de servicii din Austria, puternic
determinată de turism.

Adevărata schimbare a avut loc în 2002, când România a trimis o scrisoare la Bruxelles prin care a cerut Uniunii Europene
să inițieze discuțiile de aderare. UE i-a prezentat României o listă lungă de recomandări care au încurajat un program serios
de privatizare. Acest lucru a deschis oportunități în sectorul bancar, de asigurări, petrol și gaze, auto și multe alte industrii.

After Austrian businesses were already an integral part of Romania’s economy,
Europe and the world started to see Romania’s great potential! Austria and its
businesses not only continued to invest, but intensified the relations with state
visits, trade delegations, know-how exchange, support in the education sector,
cooperation within the chambers of commerce and many similar areas. 2007 saw
Romania join the European Union, a milestone on Romania’s road to success.

Când afacerile austriece erau deja o parte esențială a economiei României, restul
Europei și al lumii a început să vadă potențialul mare al României! Austria și
afacerile sale nu numai că au continuat să investească, dar au intensificat relațiile
cu vizitele de stat, delegațiile comerciale, schimbul de cunoștințe, sprijinul în
sectorul educației, cooperarea în camerele de comerț și multe alte domenii. În
2007, România a aderat la UE, o etapă importantă în drumul său de succes.

Put briefly, today Romania is Austria’s 6th biggest investment destination
worldwide, and in real terms the 4th biggest behind Germany, Czech Republic
and the United States – taking the Netherlands and Luxemburg as investment
holding and tax positions out of consideration.

Pe scurt, astăzi România este a 6-a cea mai mare destinație de investiții a Austriei
la nivel mondial – de fapt a 4-a în spatele Germaniei, Cehiei și a Statelor Unite,
excluzând Olanda și Luxemburg din motive de deținere și impozitare a investițiilor.

Anii 2000 au fost cei
mai prosperi în istoria
afacerilor austriece care
au intrat în România și
vremea celor mai mari
și numeroase investiții.
Chiar si după criza
financiară, investițiile
directe ale Austriei în
România au continuat să
crească.
Astăzi, întreprinderile
austriece sunt cel mai
important investitor
din România în ceea
ce privește investițiile
inițiale și reinvestițiile.
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Romania is...

Austria is...

11

th

Export market
for Romania
Destinație de export
pentru România

International trade is a two-waystreet! Thus the other way around,
Austria is Romania’s 11th biggest
market for exports and 7th biggest
for imports. Romanian businesses
have more than 200 investments,
branch and representative offices
duly registered in Austria.

7
rd
3
th

Import market
for Romania
Piață de import
pentru România

Foreign direct investor
for Romania
Investitor străin
al României

Romania stands today
as a valuable and
healthy member of the
European Union.

România este astăzi
un membru valoros și
puternic al
Uniunii Europene.

It is also becoming
increasingly relevant in
securing the region's
energy independence.
Romania’s citizens and
all acting stakeholders
can be proud of this
great development.

De asemenea, devine din
ce în ce mai relevantă
pentru independența
energetică a regiunii.
Cetățenii români și toți
actorii implicați pot
fi mândri de această
evoluție.

15 6
th
20
th

Export market
for Austria
Destinație de export
pentru Austria

Import destination
for Austria
Destinație de import
a Austriei

th

Investment destination
for Austria
Destinație de investiții
a Austriei

Comerțul internațional este un drum
cu două sensuri! Astfel, Austria este a
11-a cea mai mare piață de export a
României și a 7-a cea mai mare pentru
import. Companiile românești au peste
200 de investiții, filiale și reprezentanțe
înregistrate în Austria.

FDIs in Romania by
Country of Origin
(EUR mil, %)

AUSTRIAN COMPANIES
present in Romania

3.500
COMPANII AUSTRIECE
prezente în România

OMV-PETROM
ERSTE BANK- BCR
Two of Austria's largest
FDIs are in Romania
Două dintre cele mai mari
ISD-uri ale Austriei
sunt în România
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ROMANIAN COMPANIES
present in Austria

200

COMPANII ROMÂNEȘTI
prezente în Austria

NL

19,38

23,9

DE

10,3

12,7

AT

9,9

12,2

ISD-uri în România
în funcție de țara de origine
source: BNR (National Bank of Romania)

In 30 years’ time, COVID-19 will only be remembered as a small dent on a
continuous growth pattern. Yes, it delayed the launch of this anniversary book
from May to September 2020, but human resourcefulness has and will always
overcome the challenges we face. Austrian investors are here to stay and remain
an integral part in the development of the Romanian economy and social stability.
For a successful future outlook Austrian investors wish for even more stability,
transparency and predictability.

În 30 de ani, criza COVID-19 va fi privită ca un obstacol temporar într-o poveste
care ilustrează o creștere continuă. Deși acest eveniment a întârziat lansarea cărții
aniversare din mai până în septembrie 2020, reziliența oamenilor mereu învinge
în fața diverselor obstacole care ne ies în cale. Investitorii austrieci sunt și vor
rămâne pentru totdeauna o parte esențială în dezvoltarea economiei românești
și a stabilității sociale. Privind în viitor, investitorii austrieci speră la și mai multă
stabilitate, transparență și predictibilitate.

We are confident, that the 70 year journey of ADVANTAGE AUSTRIA’s office in
Bucharest will continue for a very long time.

Suntem încrezători că povestea de 70 de ani a biroului ADVANTAGE AUSTRIA din
București va continua pentru mult timp.
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TESTIMONIALS

Erwin Moetz
CEO

WABAG Water Services
WABAG is a full range service
provider with various business
models like EPC, DBO, BOT and
BOOT, and has served many
industries with state-of-the-art
plants in the last years, including
OMV Petrom. ”Sustainable
Solutions. For a Better Life.” is
not only our slogan, it is in our
DNA, and mirrors our efforts to
contribute to the environmental
improvements in Romania.

CA Immo is negotiating two large
scale transactions, namely with NEPI
Rockcastle and AFI Europe, for which
preliminary agreements have been
signed. The two deals, involving the
office properties of Skanska and
NEPI, are valued at over EUR 400 mil.

WABAG este un furnizor complet
de servicii cu modele de afaceri
variate precum EPC, DBO, BOT
și BOOT și a deservit numeroase
industrii cu fabrici de ultimă
generație, inclusiv OMV Petrom.
”Soluții Durabile. Pentru o Viață
Mai Bună.” nu este doar un slogan,
ci este parte din ADN-ul nostru și
reflectă eforturile noastre de a
contribui la îmbunătățirea mediului
înconjurător din România.

CA Immo negociază două tranzacții de
amploare: cu NEPI Rockcastle și AFI
Europe, pentru care au fost semnate
deja acorduri preliminare. Cele două
tranzacții, care implică spațiile de birouri
ale Skanska și NEPI, sunt evaluate la
peste EUR 400 mil.

Elisabeth Stadler

Alina Chifan

VIG

EGGER Romania

CEO

(Vienna Insurance
Group)

VIG has been represented
in Romania since 2001 and
has become the clear market
leader in the insurance
industry. This underlines
the benefit of maintaining
our investments in this
country. Reflected in the
motto ”We Came to Stay”,
is our choice to be an
investor with a sustainable
long-term approach on the
Romanian market.
VIG este reprezentată în
România din 2001 și a
devenit liderul clar al pieței în
industria asigurărilor. Acest
lucru subliniază avantajul
menținerii
investițiilor
în
această țară. Deviza ”We
Came to Stay” ilustrează
alegerea noastră de a fi
un investitor cu o abordare
durabilă și pe termen lung în
piața românească.

Marian Roman
CEO

CA IMMO

Commercial Director

”Sustainability” is more than
just a word for us. We believe
in the responsible use of
wood - for this reason we
have developed an integrated
circuit for the collection and
reuse of recyclable wood for
the EGGER factory located
in Rădăuți.
”Sustenabilitatea” este mai
mult decât un simplu cuvânt
pentru noi. Credem în utilizarea
responsabilă a lemnului - din
acest motiv am dezvoltat un
circuit integrat pentru colectarea
și reutilizarea lemnului reciclabil
pentru fabrica EGGER situată
în Rădăuți.
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TESTIMONIALE

Thomas Moser

Regional Director CIS

GEBRÜDER WEISS

Emanuel Tufeanu

GW entered the Romanian
market 25 years ago and has
been growing ever since.
Today, we stand out as one of
the best transport & logistics
providers, always seeking
innovative solutions for our
partners.
ETA
(Estimated
Time of Arrival) is our new
customer value-added product,
implemented in Romania as
well. Our customers can now
track when their goods arrive
within a 2-hour time-frame.
GW a intrat pe piața din
România în urmă cu 25
de ani și este în creștere
continuă de atunci. Astăzi,
ne remarcăm ca unul dintre
cei mai buni furnizori de
transport și logistică, căutând
întotdeauna soluții inovatoare
pentru partenerii noștri. ETA
(Ora Estimată de Sosire) este
noul nostru produs cu valoare
adăugată, implementat și în
România. Clienții noștri știu
într-un interval de timp de 2
ore când le va ajunge marfa.

Sales Director Romania

BRUNNBAUER-ARMATUREN
BRUNNBAUER
has
been
present on the Romanian
market
since 1965
and
has become an important
industrial valves supplier and
manufacturer for the local oil
& gas and power generation
industries. We are a trusted
partner and aim to continue
providing
reliable
quality
products based on More Than
100 Years History!
BRUNNBAUER este prezent
pe piața românească din
1965 și a devenit un important
furnizor și producător de
armături pentru industriile
de petrol și gaze, precum și
a energiei electrice. Suntem
un partener de încredere
și ne propunem să oferim
în continuare produse de
calitate pe baza Istoriei de
Peste 100 de Ani!
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LEIER

INVESTMENTS &
PROJECTS

IN THE PAST AND FUTURE
ALPLA
Alpla has been present in Romania
since 2011. It has since developed
its activities, following the takeover of
the Romanian producer Star East Pet
and its production facility in Brașov,
as well as the acquisition of the Greek
packaging producer Argo in 2018.

NOVOMATIC

The brick and building materials
producer currently operates three
plants in Romania, and another two
are under construction (Cluj and
Arad). The latter will supply concrete
products to Romania as well as
eastern Hungary and Serbia.
Producătorul
de
cărămidă
și
materiale de construcție operează
în prezent trei fabrici în România, iar
încă două se află în construcție (Cluj
și Arad). Acestea din urmă vor furniza
pefabricate din beton în România
precum și în estul Ungariei și Serbia.

Alpla este prezentă în România din
2011. De atunci și-a dezvoltat sfera
de activitate, ca urmare a preluării
producătorului român Star East Pet
cu unitatea de producție la Brașov,
precum și a achiziției producătorului
de ambalaje grec Argo în 2018.

Active in Romania since 1990,
Novomatic operates more than 80
electronic casinos with over 650
employees and about 6.000 video
lottery terminals based on a contract
with the State Lottery company
(CNLR). It manages 12.000 gaming
machines monthly.
Prezentă pe piața din România din
1990, Novomatic operează peste 80
de cazinouri electronice cu peste 650
de angajați și 6.000 de terminale de
loterie video bazate pe un contract
cu compania de stat Loteria Română
(CNLR). 12.000 de aparate de joc
sunt în grija directă a companiei lunar.

INVESTIȚII ȘI
PROIECTE
ÎN TRECUT ȘI VIITOR

OMV PETROM

SW UMWELTTECHNIK

OMV’s investments in the upstream
area for 2019 amounted to EUR 790
mil. and the Arad Fuel Terminals by
OMV-Petrom underwent a EUR 145
mil. modernization.

The company expanded its production capacity in Romania in 2018 by opening a
third plant in Cristești, Iași district. The investment volume was approx. EUR 3 mil.
Compania și-a extins capacitatea de producție în România in anul 2018 prin deschiderea
unei a treia fabrici în Cristești, județul Iași. Volumul de investiții a fost de cca. EUR 3 mil.

Investițiile OMV în upstream pentru
anul 2019 s-au ridicat la EUR 790 mil.,
iar terminalele de combustibil din Arad
au beneficiat de o modernizare de
EUR 145 mil.

PORR
Highligts of the company's work: Contract for extension of Mogoșoaia - Balotești
railway line (~ EUR 10,7 mil.). Construction of the runway at Ghimbav, Brașov
airport (~ EUR 5,4 mil.). Contract for the construction of the Sibiu - Pitești Lot 1
motorway (~ EUR 130 mil.).
Exemple de succes ale companiei: Extinderea liniei de cale ferată Mogoșoaia
- Balotești (~ EUR 10,7 mil.). Construcția pistei pe aeroportul Ghimbav, Brașov
(~ EUR 5,4 mil.). Construcția autostrăzii Sibiu Pitești Lotul 1 (~ EUR 130 mil.).

VOESTALPINE
Voestalpine aquired a majority stake of 60% in the production company
Travertec Buzău (railway sector) from the German RAIL.ONE Group in 2018.
Voestalpine a achiziționat un pachet majoritar de acțiuni (60%) în compania de
producție Travertec Buzău (sectorul feroviar) de la Grupul german RAIL.ONE în 2018.

HERVIS

BAUMIT

With 36 stores opened in Romania,
Hervis is one of the top international
retailers for sports equipment. Hervis
plans to open two new sales locations
in Romania in 2020.

Took over Ital-Kol S.A. (an ItalianRomanian company) with a dry mortar
plant and limestone deposits in the town
of Șag, near Timișoara, for approx. EUR
3 mil.

Cu 36 de sucursale, Hervis este unul
dintre cele mai importante lanțuri de
magazine pentru echipamente sport.
Hervis intenționează să deschidă
două noi locații de vânzări în 2020.
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A preluat Ital-Kol S.A. (o companie italoromânească) cu o fabrică de mortar
uscat și depozite de calcar în orașul Șag,
în apropiere de Timișoara, pentru cca.
EUR 3 mil.
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SALESIANER MIETTEX
The company aquired SC Promar Textil (brand: Kromatic) with activities in
the districts of Braşov, Prahova, Sibiu, Harghita, Covasna and Mureş. The
purchase price was EUR 5 mil.
Compania a achiziționat SC Promar Textil (marca: Kromatic) cu activități în
județele Brașov, Prahova, Sibiu, Harghita, Covasna și Mureș. Prețul de achiziție
a fost de EUR 5 mil.

XXXLutz

B. BRAUN AUSTRIA
B. Braun started their second phase of expansion with a EUR 120 mil. investment
in the Banat Business Park, which is managed and owned by Austrian investors.
B. Braun a început cea de-a doua fază de extindere cu o investiție de EUR
120 mil. în Parcul de Afaceri Banat, gestionat și deținut de investitori austrieci.

In 2019 XXXLutz took over two
locations of the Kika Group in
Bucharest and opened a distribution
center in Oradea, an overall investment
of EUR 5 mil.
În 2019, XXXLutz a preluat două
locații ale grupului Kika din București
și a deschis un centru de distribuție
în Oradea, o investiție totală de EUR
5 mil.

LICHTHAUS HAID

S&T

The company counts several important projects in Romania, such as: Kaufmann,
Deichmann, New Yorker, Sephora, Douglas, PrimaShops in Oradea, Auchan in
Bucharest, or Schäffler in Brașov.

S&T aquired the Romanian Fair Value
Com (SAP Consulting & Integration)
and holds shares in Cronus eBusiness,
an IT consulting company since 2018.

Compania are in portofoliu mai multe proiecte importante în România, precum:
Kaufmann, Deichmann, New Yorker, Sephora, Douglas, PrimaShops din
Oradea, Auchan în București sau Schäffler în Brașov.

S&T a achiziționat Romanian Fair
Value Com (SAP Consulting &
Integration) și deține acțiuni din 2018
în Cronus eBusiness, o companie de
consultanță IT.

RUKAPOL

HOPFERWIESER INTERNATIONAL

Rukapol is a leading manufacturer of
safety shoes, which expanded from
a local producer and supplier of work
shoes based in Oradea.

The company conducted various projects via the AMERO branch, such as
electrical works on the Orhideea Towers project in Bucharest.

HUMANIC

Compania a derulat proiecte variate prin intermediul sucursalei AMERO,
cum ar fi lucrări electrice la proiectul Orhideea Towers din București.

HUMANIC has been expanding its
branch network substantially over
the last several years and now owns
11 shops nationwide. In 2019, the
company expanded its flagship store
in the AFI Cotroceni shopping mall in
Bucharest.

Rukapol este un important producător
de încălțăminte de protecție, care
s-a extins de la un producător local
și furnizor de încălțăminte de muncă
cu sediul în Oradea.

MK ILLUMINATION
The company completed various large-scale projects, but above all delivered
Christmas lights for Bucharest for the first time last year, spreading winter magic
and lighting the Christmas spirit.
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HAMMERER ALUMINIUM INDUSTRIES
Hammerer Aluminum Industries has been present in Sântana, and recently
acquired Hydro Extrusion in Chișinău-Criș approximately 30 km further, in Arad
district.
Hammerer Aluminum Industries este prezent in orașul Sântana și a
achiziționat recent Hydro Extrusion în Chișinău-Criș la o distanță de
aproximativ 30 km, în județul Arad.

Compania a realizat diferite proiecte de scară largă, dar mai ales a livrat lumini
de Crăciun pentru București pentru prima dată anul trecut, răspândind magia
iernii și luminând spiritul Crăciunului.

CINEPLEXX

HUMANIC și-a extins în mod
substanțial rețeaua de sucursale în
ultimii câțiva ani și deține acum 11
magazine la nivel național. În 2019,
compania și-a mărit magazinul
emblematic în centrul comercial AFI
Cotroceni din București.

Cineplexx entered the Romanian market in 2019, initially with two cinemas
in Bucharest & Satu Mare. Eight other cinemas are in development by 2021,
totaling an investment of EUR 25 mil.
Cineplexx a intrat pe piața românească în 2019, inițial cu două cinematografe
în București și Satu Mare. Alte opt cinematografe sunt planificate până în 2021,
o investiție în valoare de EUR 25 mil.
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ROMANIAN STUDENTS,
AUSTRIAN KNOW-HOW

STUDENȚI ROMÂNI,
KNOW-HOW AUSTRIAC

SURVEY
SONDAJ

During the reporting period, two
further cooperations were added
with vocational schools in Bucharest
and Ploiești. The professions auto
mechanic and painter (starting in
2018) and welder (starting in 2019)
are being taught in partnership with
several companies.

Pe parcursul perioadei de raportare
au fost începute alte două cooperări
cu școli profesionale din București
și Ploiești. Astfel, profesiile mecanic
și vopsitor auto (începând din
2018) și sudor (începând din 2019)
sunt predate în parteneriat cu mai
multe companii.

ADVANTAGE AUSTRIA carried
out a nationwide survey among the
branches of Austrian companies in
Romania to identify employer needs
that could be adressed through dual
education.

All these pilot projects are carried
out in coordination with the
Romanian Ministry of Education
and other relevant authorities. Our
mission was to orient the curriculum
as well as guide companies in the
selection of apprentices. Since
legislation for dual training is still
under discussion in Romania,
we are actively contributing our
expertise in order to position the
Austrian system in Romania for the
benefit of Austrian companies as
well as for society as a whole.

Toate
aceste
proiecte
pilot
sunt realizate în colaborare cu
Ministerul Educației din România și
alte autorități relevante. Misiunea
noastră a fost să oferim o direcție
clară curriculei și să îndrumăm
companiile în selectarea ucenicilor.
Întrucât legislația privind formarea
duală este încă în lucru în România,
contribuim activ prin experiența
noastră pentru a poziționa modelul
austriac în România, atât în
beneficiul companiilor austriece cât
și al societății în general.

ADVANTAGE AUSTRIA a derulat
un sondaj de amploare printre
sucursalele companiilor austriece
din România pentru a înțelege
nevoile ce ar putea fi adresate prin
intermediul învățământului în sistem
dual.
Q: Does your company need
apprentices or skilled workers?
Î: Are nevoie compania dvs. de ucenici
sau de muncitori calificați?

31%

DUAL EDUCATION

69%

HIGHER EDUCATION PROJECTS
Dual Education is a system implemented with success
in Austria that combines vocational school teaching with
practical, hands-on training in a company. The system is
now gaining popularity in Romania as well, largely due to
efforts undertaken by ADVANTAGE AUSTRIA.

Învâțământul în Sistem Dual este un sistem implementat
cu succes în Austria ce combină formarea teoretică în școli
profesionale cu cea practică, desfășurată în cadrul unei companii.
Modelul capătă amploare acum și în România, în mare măsură
datorită eforturilor depuse de ADVANTAGE AUSTRIA.

Starting in 2015, ADVANTAGE AUSTRIA carried out two
pilot projects (retail clerk and welder) followed by a largescale survey among the branches of Austrian companies
in Romania. The underlying goal was to understand real
needs that could be served through dual education and
also gauge the level of interest from companies. The results
unambiguously revealed the value that dual education
carries to tackle Romania's shortage of skilled workers.

Începând cu 2015, ADVANTAGE AUSTRIA a derulat două
proiecte pilot (agenți de vânzari și sudori), urmate de un
sondaj de amploare printre sucursalele companiilor austriece
din România. Obiectivul acestui sondaj a fost de a înțelege
nevoile reale ce pot fi servite prin intermediul formării duale
și de a obține implicarea companiilor în proiect. Rezultatele
au arătat fără îndoială valoarea pe care educația duală o are
pentru a face față lipsei de muncitori calificați din România.
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Q: Is your company currently training
apprentices or skilled workers?

REQUIRED NUMBER OF APPRENTICES
NUMĂRUL DE UCENICI NECESARI
Motor Mechanics & Mechatronics Engineers
Mecanici Auto și Ingineri de Mecatronică
Electricians
Electricieni

150

Welders
Sudori

41%

115

Mechanical Engineers
Ingineri Mecanici
Logistics Workers
Agenți de Logistică

170

Î: Are compania dvs. un program de training
pentru ucenici sau muncitori calificați?

110

59%

80
Numbers rounded, 50 respondent companies
Numere rotunjite, 50 de companii respondente

YES

NO

STRUCTURE OF
APPRENTICESHIP
TRAINING

STRUCTURA
PROGRAMELOR
DE UCENICIE

PILOT REGIONS & SCHOOLS // REGIUNI PILOT ȘI SCOLI
BUCUREȘTI
Colegiul Economic Costin C. Kirițescu
Colegiul Tehnic Mecanic Grivița
CLUJ
Liceul Tehnic Aurel Vlaicu
PLOIEȘTI
Liceul Tehnologic 1 Mai

PRACTICE // PRACTICĂ
THEORY // TEORIE

1st YEAR
ANUL 1
2nd YEAR
ANUL 2
3rd YEAR
ANUL 3

20%

80%

60%

40%

72%

28%

APPRENTICESHIPS // SPECIALIZĂRI
RETAIL SALESPERSON // AGENȚI DE VÂNZĂRI (BUCUREȘTI)
108 students enrolled // studenți înscriși (2015 - 2020)
WELDERS // SUDORI (CLUJ, PLOIEȘTI)
106 students enrolled // studenți înscriși (2016 - 2020)
AUTO MECHANICS & PAINTERS // MECANICI ȘI VOPSITORI AUTO
(BUCUREȘTI)
43 students enrolled // studenți înscriși (2018 - 2020)

PROJECT PARTNERS // PARTENERI
EXTERNAL ECONOMY Education export
WKO
Romanian Ministry of Education
CNDIPT (Centrul Național de Dezvoltare a
Învățământului Profesional și Tehnic)
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ACTIVITIES CARRIED OUT BY ADVANTAGE AUSTRIA
ACTIVITĂȚI COORDONATE DE ADVANTAGE AUSTRIA
STEP 1: UNDERSTANDING NEEDS

PASUL 1: ÎNȚELEGEREA NEVOILOR

Assesment of needs through a country-wide survey
among Austrian branches in Romania.

Evaluarea nevoilor printr-un sondaj la nivelul întregii țări
printre filialele companiilor austriece din România.

STEP 2: GETTING STAKEHOLDERS ON BOARD

PASUL 2: IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE

Numerous coordination talks with various stakeholders
(schools, companies and public authorities).

Numeroase discuții de coordonare cu diversele părți
interesate (școli, companii și autorități publice).

Employment of a project coordinator (after IO financing
is completed, costs are 100% covered by participating
companies).

Angajarea unui coordonator de proiect (după finalizarea
finanțării IO costurile au fost susținute 100% de către
companiile participante).

Informative events and advice for interested companies
on setting up new projects.

Evenimente informative și sfaturi pentru companiile
interesate cu privire la inițierea de proiecte noi.

Discussions and ongoing coordination with selected
pilot schools.

Discuții și coordonare continuă cu școlile pilot selectate.

STEP 3: CREATING AWARENESS

PASUL 3: POPULARIZAREA CONCEPTULUI

Development and implementation of an advertising
campaign for each project (school visits, design of
flyers and posters, Facebook presence set up, press
releases, TV and radio interviews).

Dezvoltarea și implementarea unei campanii de
publicitate pentru fiecare proiect (vizite școlare, realizare
de fluturași și afișe, prezență pe Facebook, comunicate
de presă, interviuri TV și radio).

Detailed information campaign at schools for teaching
staff, parents and potential apprentices in cooperation
with the participating companies and a PR agency.

Campanie de informare intensivă în cadrul școlilor în
cooperare cu companiile participante și o agenție de PR,
pentru personalul didactic, părinți și potențiali ucenici.

Participation in educational fairs in Bucharest and the
surrounding area.

Participarea la târguri educaționale din București și din
împrejurimi.

STEP 4: GOING LIVE

PASUL 4: LANSAREA PROIECTULUI

The first pilot projects went live in 2015 and in September
2018 two new programs were added. Another program
for electricians is envisioned for 2021.

Primele două proiecte pilot au fost lansate în 2015 iar în
septembrie 2018 două noi programe au primit startul. Un
program pentru electricieni este în dezvoltare pentru 2021.

PARTICIPATING COMPANIES // COMPANII
ASR (Welders Association from Romania)
Bucharest School Inspectorate
Cluj School Inspectorate
Cluj Prefecture
Prahova School Inspectorate
Chapter 4 Romania (PR Agency)

PROJECTS // PROIECTE

Billa / Carrefour, Humanic, Deichmann, Kika, C&A,
Hervis, Peek & Cloppenburg, Telekom Romania,
Deltamed, Polytechnic Sieta, GEP (Global Energy
Products), Christof Industries, Habau PPS Pipeline
Systems, Rohrer, Porsche Inter Auto Romania
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RECRUITING (2019)
”Talent Search - Recruiting in Romania” - a showcase
dedicated to Austrian companies that have branch
offices in Romania to provide valuable insights on the
local labor market.

ASC

AUSTRIAN SHOWCASES

„În căutare de talent - Recrutare în România” - un eveniment
dedicat companiilor austriece cu filiale în România ce oferă
informații valoroase despre piața locală a muncii.

CONSTRUCTION & BUILDING MATERIALS (2017)

MEDICAL TOURISM (2018)

AVIATION INDUSTRY (2019)

The round table brought together 90 participants from
the construction industry and solution providers.

Medical tourism in Vienna? Yes! The number of Romanians
who turned to the Austrian medical system doubled in 2018.

Masa rotundă a adus împreună 90 de participanți din
industria construcțiilor și a furnizorilor de soluții.

Turism medical în Viena? Da! Numărul românilor care
au apelat la sistemul medical austriac s-a dublat în 2018.

ADVANTAGE AUSTRIA accompanied a delegation
of Austrian aerospace companies in Bucharest and
Ghimbav (Brașov), and participated in very interesting
meetings as well as at the ”Smart Regional Development
- Airport Cities” conference.
ADVANTAGE AUSTRIA a însoțit o delegație de firme
austriece din domeniul aeronauticii în București și
Ghimbav/Brașov, unde au participat la întâlniri foarte
interesante precum și la conferința ”Smart Regional
Development - Airport Cities”.

Industry experts meet to explore ideas about market
potential, future partnerships and development strategies.
Experți din industrie se întâlnesc pentru a explora idei
despre potențialul și direcțiile de dezvoltare a pieței.

URBAN TECHNOLOGIES (2018)
On the road again! ADVANTAGE AUSTRIA Romania
held a series of symposiums on the topic of "Communal
Services" in Sibiu, Târgu Mureș and Baia Mare.
Din nou la drum! ADVANTAGE AUSTRIA Romania a susținut
o serie de simpozioane pe tema "Servicii de Gospodărire
Comunală" în Sibiu, Târgu Mureș și Baia Mare.

OIL & GAS (2018)
21 Austrian subcontractors in the oil & gas and
petrochemical industries enjoyed a three-day delegation
program, meeting all the top Romanian companies in the
sector (OMV Petrom, Romgaz, Rompetrol etc.).
21 de subcontractanți din Austria în industria de petrol și
gaze și petrochimică s-au bucurat de o delegație de trei zile,
cu întâlniri cu toate firmele românești de top din sector (OMV
Petrom, Romgaz, Rompetrol etc.).

FOOD & BEVERAGES (2019)
Three days of discussions on topics such as legal
framework, market conditions, networking and a series
of B2B meetings with potential customers. Expect new
Austrian products on the market!
Trei zile de discuții pe subiecte precum cadrul legal, condițiile
pieței, networking și o serie de întâlniri B2B cu potențiali
clienți. Așteptați-vă la noi produse austriece pe piață!

WOOD PROCESSING & FORESTRY (2019)
Exchange of experience, technology and know-how
in the field of sustainable forestry in cooperation with
the universities of Suceava and Brașov, the Federal
Forestry Research Center (BFW) and other national and
international partners.
Schimb de experiență, tehnologie și know-how
în domeniul silviculturii durabile în cooperare cu
universitățile din Suceava și Brașov, Centrul Federal de
Cercetare Forestieră (BFW) și alți parteneri naționali și
internaționali.
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ABC

WEBINAR “Assignments" (2018)

AUSTRIAN BUSINESS CIRCLES

Lawyers and consultants from Schoenherr Attorneys at Law discussed the
latest trends in the process of detaching employees, from a Romanian as
well as an Austrian perspective.
Avocații și consultanții de la Schoenherr Attorneys at Law au discutat ultimele
tendințe ale procesului de detașare a salariaților, din perspectiva românească
precum și austriacă.

These networking events provide an ideal
platform for local and Austrian businesses to get
together, exchange ideas and have a good time.
Aceste evenimente de networking oferă o platformă
ideală pentru ca întreprinderile locale și austriece să
se întâlnească, să schimbe idei și să se simtă bine.

photos: Cluj, Sibiu, Timișoara

WEBINARS

Participants enjoy practical information and
tips to successfully navigate challenges in the
business environment.
Participanții se bucura de informații și sfaturi utile
pentru a naviga cu succes provocările mediului de
afaceri.

WEBINAR “Finance Inspections" (2019)
Representatives of TPA Romania and KPMG Romania explained the
necessary steps to prepare oneself for a tax inspection, and some tips &
tricks to successfully go through this process.
Reprezentanți ai TPA România și KPMG România au explicat pașii pentru a
fi pregătit pentru o inspecție fiscală și câteva tips & tricks pentru a trece cu
succes prin acest proces.
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ENERGY
GLOBE
AWARD
ECONOMIC
MISSION
TO THE
REPUBLIC
OF
MOLDOVA

AND THE WINNER IS...

ȘI CÂȘTIGĂTORUL ESTE...

2017
Iurie Panfil (Fluxserv) is awarded
during a ceremony at the Austrian
Embassy in Chișinău, in the presence
of the Ambassador of the Republic of
Austria - Mrs. Christine Freilinger.

Iurie Panfil (Fluxserv) este premiat în
cadrul unei ceremonii la Ambasada
Austriei la Chișinău, în prezența
Ambasadoarei Republicii Austria doamna Christine Freilinger.

2018
Ina Coșeru (President of the National
Environment Center) is awarded for
the excellent campaign driven to
inform young people about climate
change.

The "Energy Globe Award"
recognizes special merits
in the field of environmental
protection.
Premiul "Energy Globe Award"
recunoaște merite deosebite
în domeniul de protecție a
mediului.
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winter sports
technologies
tehnologii pentru
sporturi de iarnă

Ina Coșeru (Președinte al Centrului
Național de Mediu) este premiată
pentru campania excelentă de
informare a tinerilor privind schimbările
climatice.

2019
The award is given to Mr. Alexandr
Iscenco and Mrs. Taisia Camenscic
from MEGA (Moldovan Environmental
Governance Academy) for the MEGA
Game gamification and e-learning
platform.

Premiul este acordat domnului
Alexandr Iscenco și doamnei Taisia
Camenscic de la MEGA (Moldovan
Environmental Governance Academy)
pentru platforma de gamification și
e-learning MEGA Game.

SKI CUP

The Austrian Ski Cup challenges ski lovers to compete in Poiana Brașov!
Good weather, an excellent layer of snow and perfect organization
guarantees a good mood for participants.
Cupa de Ski Austriacă provoacă pasionații de ski să concureze la Poiana
Brașov! Vremea bună, un strat de zăpadă excelent și organizarea perfectă
asigură participanților multă bună dispoziție.

round table &
conference
masă rotundă și
conferință
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CELEBRATION OF MAY &
AUTUMN RECEPTION
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SĂRBĂTOAREA DE MAI ȘI
RECEPȚIA DE TOAMNĂ

Every spring and autumn ADVANTAGE AUSTRIA opens its doors to
hundreds of guests to enjoy excellent music, delicious food and special
drinks, all in an Austrian atmosphere!

Primăvara și toamna ADVANTAGE AUSTRIA își deschide porțile către
sute de oaspeți pentru a se bucura de muzică excelentă, mâncare
delicioasă și băuturi deosebite, toate într-o atmosferă austriacă!

The Celebration of May and the Autumn Reception have become a
tradition for the Austrian community in Romania and its local partners.
Personalities from the political and economic sphere are invited and
given the opportunity to interact and exchange experiences.

Sărbătoarea de Mai și Recepția de Toamnă au devenit o tradiție pentru
comunitatea austriacă din România și partenerii locali. Sunt invitate
personalităţi din sfera politică şi economică, un prilej de a interacționa și
de a face schimb de experienţe.
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LADY GALA (2018)
”Lady Gala" brought together incredible women from all walks of life
to discuss diversity in today's economy. The event was moderated by
Vera Maier, Deputy Head of ADVANTAGE AUSTRIA.
"Lady Gala" a reunit femei incredibile din toate domeniile vieții pentru a
discuta despre diversitatea din economia de astăzi. Evenimentul a fost
moderat de Vera Maier, Director Adjunct al ADVANTAGE AUSTRIA.

DONORS DINNER @ MARe (2019)
Deutsche Schule Bucharest in cooperation with ADVANTAGE
AUSTRIA Romania and the German Embassy in Bucharest
organized #DonorsDinner at the Museum of Recent Art (MARe).
Deutsche Schule Bukarest în cooperare cu ADVANTAGE
AUSTRIA România și Ambasada Germaniei Bucureşti au organizat
#DonorsDinner la Muzeul de Artă Recentă (MARe).

EXTERNAL
EVENTS

EVENIMENTE
EXTERNE

"HOMMÁGE A SISI" FASHION SHOW (2018)
Fashion made in Austria! The show was inspired by and celebrated
the former Empress Elizabeth of Austria (Sisi).
Modă creată în Austria! Spectacolul a fost inspirat de fosta
împărăteasă Elisabeta a Austriei (Sisi).

DEFCAMP (2019)
DefCamp is the most important annual #hacking and
#InformationSecurity conference in Central and Eastern Europe.
ADVANTAGE AUSTRIA partners with speakers and companies that
they bring to the exhibit.
#DefCamp este cea mai importantă conferință anuală de #hacking
și #InformationSecurity din Europa Centrală și de Est. ADVANTAGE
AUSTRIA colaborează cu vorbitori și companii pe care îi aduc la
expoziție.
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SOCIAL
MEDIA
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We are always on the move! To see how we continue to
serve our community follow us on LinkedIn and Facebook.

facebook.com/advantageaustriaRO

Suntem mereu în mișcare! Pentru a vedea cum continuăm să ne
servim comunitatea urmăriți-ne pe LinkedIn și pe Facebook.

linkedin.com/company/advantageaustria

45

INC
REDI
BLY
WELC
OMING
© Diejun

AUSTRIAN NATIONAL TOURIST OFFICE

© Steiermark Tourismus

© Peter Podpera

ANTO

SEASON PREFERENCE
SEZOANE PREFERATE
Romanians consider Austria THE destination
for winter holidays, while summer in Austria
is mostly associated with city breaks.
Pentru români Austria este destinația
preferată pentru vacanța de iarnă, în timp ce
vara în Austria este în mare parte asociată cu
city break-uri.

SUMMER POTENTIAL
POTENȚIAL ESTIVAL
The summer season has been gaining
importance in the past years. Our Romanian
target group appreciates the excellent
infrastructure and Austrian service quality.

Learn more from
AUSTRIAN NATIONAL TOURIST OFFICE

Aflați mai multe de la
OFICIUL NAȚIONAL DE TURISM AL AUSTRIEI

Sezonul de vară devine din ce în ce mai
important în ultimii ani. Grupul nostru țintă din
România apreciază infrastructura excelentă și
calitatea serviciilor austriece.

PREFERRED DESTINATIONS
DESTINAȚII PREFERATE
VIENNA

The Austrian National Tourist Office (ANTO) is Austria´s
national tourism organization. Since 1955 the main
objective has been the promotion of Austria as a holiday
destination.

Oficiul Național de Turism din Austria (ONTA) este
organizația națională de turism din Austria. Din 1955
obiectivul principal a fost promovarea Austriei ca
destinație de vacanță.

The Austrian National Tourist Office in Bucharest is one
of the few travel destination brands present in Romania.
ANTO provides travel professionals with a variety of
channels including online information, trade shows and
press releases. ANTO focuses on digital campaigns
with an emphasis on social media, on cooperations
with various publishers and on creating relevant content
on different topics for online communities. The aim
of our campaigns is to position Austria as a diverse,
contemporary and surprising destination for Romanians
interested in travelling to Austria.

Oficiul Național de Turism al Austriei este una dintre
puținele reprezentanțe de brand turistic în România.
ONTA pune la dispoziția profesioniștilor din domeniu o
mulțime de platforme incluzând informații online, târguri
de specialitate și comunicate de presă. ONTA pune
accent pe campanii digitale, pe colaborări cu diverși
publisheri și pe a crea conținut pe teme relevante pentru
comunități online din România. Scopul campaniilor
noastre este de a poziționa Austria ca destinație diversă,
contemporană și surprinzătoare pentru românii dornici
de călătorii în Austria.
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Salzburg

Ischgl

Längenfeld

Innsbruck

Kaprun

Graz

Sölden

RANKING IN WINTER
CLASAMENT DE IARNĂ
Vienna , Sölden, Kaprun,
Ischgl, Längenfeld
RANKING IN SUMMER
CLASAMENT DE VARĂ
Vienna, Salzburg & surroundings,
Graz, Lower Austria – Weinviertel,
Innsbruck

MARKET GROWTH
PIAȚĂ ÎN CREȘTERE
Results from previous years (2019), with more
than 1 million overnights and the largest
percentage growth in the top 15 ranking of
the countries (+8,8% translated in +87.000
overnights), indicate a further positive
development. Better transport connections
and new scheduled flights to Vienna and
Salzburg guarantee an increase in city breaks.
Rezultatele din anul precedent (2019), cu
peste 1 milion de înnoptări și cea mai mare
creștere procentuală în topul 15 al țărilor
(+8,8% traduse în +87.000 de nopți), indică o
dezvoltare pozitivă suplimentară. Conexiuni
de transport din ce in ce mai bune și noi
zboruri programate către Viena și Salzburg
garantează o creștere a city break-urilor.
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ACCOMMODATION CHOICES IN AUSTRIA
OPȚIUNI CAZARE ÎN AUSTRIA

2019
%

Vacanțe în Austria
@visitaustria

© Alexander Lohmann

© Tom Lamm

5/4- star hotels
3-star hotels
2/1-star hotels
Private Accomodation
Camping
Private accommodation on a farm
Holiday apartments (total)
Other

0,7
0,9

4

3,3

10,2

25,8
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b2b.austria.info/ro
www.austria.info/ro

24,1

BOOKING IN THE DIGITAL ERA
REZERVĂRILE ÎN ERA DIGITALĂ

© Achim Meurer

© Sebastian Stiphout

According to the largest online travel agency in Romania, 2019 was the first
year when mobile bookings have exceeded desktop reservations, so the mobile
traffic has significantly increased. With tools like chatbots, requests through
social media, travel whatsapp groups, last minute bookings have never been
easier to access. Terms like ‘today’ or ‘tonight’ have been searched 150%
more in the past two years, according to Google. Everything is happening right
now and the travel industry must cope with that.
Potrivit celei mai mari agenții de turism online din România, 2019 a fost primul
an în care rezervările mobile au depășit rezervările de pe desktop, astfel încât
traficul mobil a crescut semnificativ. Datorită instrumentelor precum chatbots,
cereri prin intermediul rețelelor de socializare, grupuri de WhatsApp de
călătorie, rezervările de ultimă oră nu au fost niciodată mai ușor de accesat.
Potrivit Google căutarea termenilor precum ‚astăzi‘ sau ‚diseară‘ a crescut cu
150%. Totul se întâmplă chiar acum și industria de turism trebuie să facă față.

DURATION OF STAY &
EXPENDITURE
DURATA SEJURULUI ȘI
CHELTUIELI
2019

TARGET GROUPS IN ROMANIA
GRUPURI ȚINTĂ ÎN ROMÂNIA

2,9

The Romanian target group is the youngest in Europe travelling to Austria,
with an average age of 36 years, a millennial and sometimes maybe even a
post-millennial. Romanians passionate about Austria love outdoor activities,
appreciate the touristic infrastructure and travel in the company of family or
friends.

nights

~LENGTH OF STAY
~DURATA SEJURULUI

Grupul țintă, pasionat de călătorii în Austria, este cel mai tânăr din Europa. Cu
o vârstă medie de 36 de ani, aceștia fac parte din generatia millennials sau
post-millenials. Pasionații de Austria iubesc activitățile în aer liber, apreciază
infrastructura turistică a Austriei și călătoresc cu prietenii sau familia.
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€ 298
million

TRAVEL REVENUES
VENITURI DIN TURISM
© Bezau Gnaedinger

ABA

AUSTRIAN BUSINESS AGENCY

BUSINESS LOCATION
AUSTRIA
Bridgehead between
East and West

www.investinaustria.at
Romania and Austria are very well connected, especially
on an economic level. In addition to the success stories
of Austrian investments in Romania, a new trend is in
full swing: Romanian companies that are interested in
internationalization choose Austria as a business location
and as a gateway to Western Europe. International
investors assume that, as a business location, Austria
will enable them to leverage top-notch know-how and
quality, high performance technologies and state-of-theart infrastructure. International companies and investors
have also become aware of the booming startup scene
in Austria.

5

România și Austria sunt foarte bine conectate, mai ales
la nivel economic. Pe lângă poveștile de succes ale
investițiilor austriece în România, o nouă tendință este
în plină evoluție: companiile românești interesate de
internaționalizare aleg Austria ca locație de afaceri și
ca poartă spre Europa de Vest. Investitorii internaționali
consideră că poziționarea geografică a Austriei le va
permite să beneficieze de know-how și calitate, tehnologii
de înaltă performanță și o infrastructură de ultimă
generație. Companiile internaționale și investitorii au
devenit, de asemenea, conștienți de scena de startups
în plină expansiune din Austria.

REASONS FOR
ESTABLISHING A COMPANY
IN AUSTRIA
MOTIVE PENTRU
ÎNFIINȚAREA UNEI COMPANII
ÎN AUSTRIA

ATTRACTIVE MARKET

PIAȚĂ ATRACTIVĂ

IDEAL LOCATION

LOCAȚIE IDEALĂ

QUALIFIED SPECIALISTS

SPECIALIȘTI CALIFICAȚI

Austria ranks among the wealthiest countries in the EU.

Austria is a N-S and E-W interface in the European trading zone.

The dual education system combines theory and practice.

BEST INFRASTRUCTURE &
DYNAMIC STARTUP SCENE

Austria has an outstanding telecommunication infrastructure, a
large number of co-working spaces, and a lively event scene.

STABILITY & SECURITY

Political & legal stability and personal security.
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Austria se situează printre cele mai bogate țări din UE.

Interfață N-S și E-V esențială pentru comerțul în Europa.

Sistemul de învățământ dual combină teoria cu practica.

CEA MAI BUNĂ INFRASTRUCTURĂ ȘI
SCENĂ DE STARTUP-URI DINAMICĂ

Austria are o infrastructură de telecomunicații remarcabilă
și o scenă de evenimente plină de viață.

STABILITATE ȘI SECURITATE

Stabilitate politică și juridică și securitate personală.

AUSTRIA
CA LOC DE AFACERI
O punte între
Est și Vest

The experts of ABA provide you with consulting on
all issues relating to Austria as a business location free
of charge:

Experții ABA vă oferă gratuit consultanță cu privire

Sectors, technologies and market developments.
Search and selection of a suitable site.
Labor and tax issues.
Funding possibilities.
Consulting support in setting up companies.
Support in handling formalities such as operating
licenses, funding applications, work permits and visas.
Setting up necessary contacts in Austria and connection
to a global network of cooperation partners.

Sectoare, tehnologii și dezvoltări ale pieței.
Căutarea și selectarea unei locații adecvate.
Probleme de muncă și impozite.
Posibilități de finanțare.
Consiliere de asistență în constituirea de companii.
Sprijin în gestionarea formalităților precum licențe de
operare, cereri de finanțare, permise de muncă și vize.
Stabilirea contactelor necesare în Austria și conectarea
la o rețea globală de parteneri.

TAILOR MADE INFORMATION
SUPPORT &
CONSULTING SERVICES
SERVICII DE INFORMARE
ASISTENȚĂ ȘI
CONSULTANȚĂ

la toate problemele referitoare la Austria ca locație de
afaceri:

CONTACT
Mag. Birgit
Reiter-Braunwieser

Director Central &
Eastern Europe and Startups
+43-1-588 58-52
b.reiter-braunwieser@aba.gv.at
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Industry & Machinery
Construction
Infrastructure
Mobility
At the cutting edge of technology Austrian
companies in these fields use their
expertise and passionate commitment to
create products of the highest quality –
many of them are world leaders in their
segment.

Industrie și Mașinării
Construcții
Infrastructură
Mobilitate
Aflate la vârful de lance al tehnologiei,
companiile austriece din aceste domenii
își folosesc expertiza, pasiunea și ambiția
pentru a crea produse de cea mai înaltă
calitate – multe sunt lideri mondiali în
segmentul lor.

©yanik88 stock.adobe.com

IND
USTRY
AT
ITS
BEST

ALPLA
PLASTIC

Banner
Batteries
ALPLA GROUP

+40 21 539 32 62
office@alpla.com
www.alpla.com
Leader in plastic
packaging solutions.
SALES 2019

3.8 bln EUR

Alpla produces high-quality packaging
which is used in many different areas,
including food and drinks, cosmetics
and care products, household cleaning
agents, detergents, engine oils and
lubricants, and pharmaceutical products.

Alpla produce ambalaje de calitate
superioară care sunt folosite în diferite
industrii, precum alimentară și băuturi,
cosmetice și igienă, detergenți casnici,
uleiuri de motor și lubricanți, și produse
farmaceutice.

Sustainability and, in particular, the
environmentally conscious use of
resources are the basis of ALPLA’s
business activities, ensuring that
future generations can live in a healthy
environment.

Sustenabilitatea și în special folosirea
de resurse luând în considerare
impactul asupra mediului stau la baza
activităților ALPLA, astfel ca generații
viitoare să se poate bucura de un
mediu sănătos.

60

EUROPEAN,
ASIAN & AFRICAN
MARKETS

SITES

LOCAȚII

20 900

GLOBAL
EMPLOYEES
ANGAJAȚI GLOBALI
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BATERII PRODUSE ȘI
VÂNDUTE ANUAL

+40 21 300 06 27
office.bro@bannerbatteries.com
www.bannerbatteries.com

FAMILY BUSINESS
ANDREAS & THOMAS BAWART
AFACERE DE FAMILIE

EMPLOYEES
IN EUROPE
ANGAJAȚI ÎN EUROPA

810

The power company.

Banner GmbH este un producător
inovator și în continuă expansiune
de baterii de pornire de cea mai
înaltă calitate. Compania are sediul
în Linz-Leonding, Austria și fabrică
baterii pentru toate tipurile de
vehicule începând cu 1937.

ȚĂRI
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ALPLA Group is one of the world’s leading manufacturers of
innovative plastic packaging, producing custom-made packaging
systems, bottles, and closures.

Se plasează astfel printre cele mai
vechi, experimentate și distinse
mărci în domeniul producției de
baterii. În România, compania
operează din 2007.

ALPLA Grup este un lider mondial în ambalaje de plastic
inovative, și produce sisteme customizabile de ambalaj,
sticle și sisteme de închidere.

COUNTRIES

ALPLA ROMANIA
ALPLA has been in Romania since
2011 when it opened a production
facility in Pantelimon. Expanding
its production capacities in Eastern
Europe, ALPLA acquired Star East
PET, based in Brașov, specializing in
the production of PET preforms for
beverage, food and non-food products.
In 2018, ALPLA purchases ARGOROM Plastics with a site in Berceni
near Bucharest and current HQ.

ALPLA este în România din 2011 când
a deschis o facilitate de producție în
Pantelimon. Și-a extins prezența în
Europa de Est prin achiziția Star East
PET din Brașov, firma specializată
în producția de preforme PET
pentru băuturi, produse alimentare
și non-alimentare. În 2018 ALPLA a
achiziționat ARGO-ROM Plastics din
Berceni, acum locația principală.

4.8 mil

PIEȚE EUROPENE,
AFRICANE ȘI ASIATICE

VÂNZĂRI 2019

181

BATTERIES
PRODUCED &
SOLD
ANNUALLY

Banner GmbH is an innovative,
steadily expanding producer of
top quality starter batteries. The
company is based in Linz-Leonding,
Austria and has been manufacturing
batteries for all types of vehicles
since 1937.
This places it among the oldest,
most experienced and distinguished
brands in the battery production
field. In Romania, the company has
been operating since 2007.

Used for the first fitting of numerous
vehicle models
Utilizate la prima montare a
numeroase modele de vehicule
Audi
BMW
Caterpillar
Jungheinrich
Kässbohrer
Liebherr
Mercedes
Porsche
SEAT
Volvo
VW
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Brunnbauer Machine Factory in Vienna
developed and patented several kinds of ring-nozzles.

BRUNNBAUERARMATUREN
+40 721 251 373
e.tufeanu@brunnbauer.at
www.brunnbauer.ro

Fabrica de Mașinării Brunnbauer din Viena
a dezolvat și patentat diverse duze inelare.

BRUNNBAUER-ARMATUREN has been at
your disposal for more than 100 years as a
competent, innovative, and reliable
producer and supplier of industrial valves.

Your partner for
industrial valves.

THERMAL POWER PLANTS
& DISTRICT HEATING
CENTRALE TERMICE
ȘI ÎNCĂLZIRE
CHEMICAL PLANTS
UZINE DE CHIMICALE
OIL & GAS PLANTS
UZINE DE PETROL
ȘI GAZE
PETROCHEMICAL
PLANTS
UZINE PETROCHIMICE
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Am produs duze inelare pentru injectoare,
ejectoare și sisteme de preîncălzire.

BRUNNBAUER-BUDAPEST Kft. &
BRUNNBAUER-MORAVIA s.r.o.
were founded in Hungary & the Czech Republic.
BRUNNBAUER-BUDAPEST Kft. &
BRUNNBAUER-MORAVIA s.r.o.
au fost fondate în Ungaria și Cehia.

We produce and sell different types
of valves for various industries
Producem si vindem armături
pentru diferite industrii
WATER SUPPLY
FURNIZARE DE APĂ

We produced ring-nozzles for injectors, ejectors
and preheating devices.

BRUNNBAUER-ARMATUREN vă stă
la dispoziție de peste 100 de ani ca
producător și furnizor competent, inovator
și de încredere de armături industriale.
Thanks to our many years of experience
in the production of industrial valves,
we can cover the ever increasing
needs and requirements of our
partners with high-quality products.

Datorită experienței de mulți ani în
producerea de armături industriale,
putem acoperi nevoile și cerințele
în continuă creștere ale partenerilor
noștri cu produse de înaltă calitate.

Our partners are mainly to be found in
the oil & gas, power plant technology,
petrochemical industry, hydropower
technology, snow making and chemical
& pharmaceutical industries. With our
new production plant in Hungary, we
were able to increase capacity by
a third and at the same time meet
the increasing demand for flexible
customer solutions.

Partenerii noștri se găsesc în
principal în industria de petrol și
gaze, tehnologia centralelor electrice,
industria petrochimică, tehnologia
hidroenergetică, producerea zăpezii și
industria chimică și farmaceutică. Cu
noua noastră fabrică de producție din
Ungaria, am crescut capacitatea cu o
treime și, în același timp, am răspuns
cererii de soluții pentru clienți.

We opened our sales & technical consultancy
office in Bucharest, Romania.
Am deschis un birou de vânzări și consultanță
tehnică în București, România.

2017 was the ground-breaking year for the
construction of the new production hall in the NW part
of Budapest. Production increased threefold
and the delivery time for special valves
was reduced. The ever-increasing demands for
valves are also solved by this new production hall.
2017 a fost un an esențial datorită construcției
noii hale de producție în partea de nord-est a
Budapestei. Producția s-a triplat, iar timpul
de livrare pentru armăturile speciale a fost
redus. Cerințele în creștere pentru armături sunt
rezolvate acum datorită noii săli.

1901

1929

1993
1995

2012

2017
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CA IMMO

More than spaces,
we build communities.

Mai mult decât spații,
construim comunități.

CA Immo has been present on
the Romanian Market since
2001, being one of the pioneers
of the local real estate market.
At the moment, in Romania, CA
Immo owns a portfolio of seven
office buildings with a total leasable
area of approximately 165.000
square meters where approximately
17.000 people are working.

+40 21 300 17 00
office@caimmo.ro
www.caimmo.com

MARIAN ROMAN

Managing Director
CA Immo Romania

Our philosophy is to do everything in our power to
ensure maximum comfort and well-being for our tenants
as we strongly believe in spaces where people can feel
like they belong. The high-class architecture and the
outstanding building concept are very important for
an office project, but we go beyond operational and
leasing activities. We focus on people and we deliver
experiences.

Urban benchmarks.

CA Immo este prezentă pe piața
din România din 2001 fiind unul
dintre pionierii pieței imobiliare
locale. În acest moment, în
România, CA Immo deține un
portofoliu de șapte clădiri de
birouri, cu o suprafață închiriabilă
totală de aproximativ 165.000
de metri pătrați, unde lucrează
aproximativ 17.000 de oameni.

Filozofia noastră este să facem tot ce ne stă în putere
pentru a asigura confortul și bunăstarea maximă pentru
chiriașii noștri, deoarece credem cu tărie în spațiile în
care oamenii pot simți că aparțin. Arhitectura de înaltă
clasă și conceptul excepțional de clădire sunt foarte
importante pentru un proiect de birou, dar depășim
activitățile operaționale și de leasing. Ne concentrăm pe
oameni și oferim experiențe.

PROPERTY ASSETS // ACTIVE IMOBILIARE

5 bil EUR

MUNICH
WARSAW

TOTAL ASSETS
VALOARE TOTALĂ A ACTIVELOR

FRANKFURT

TOTAL LEASABLE AREA IN ROMANIA
SUPRAFAȚĂ ÎNCHIRIABILĂ ÎN ROMÂNIA
CA Immo stands as one of the major real estate
companies in Central and Eastern Europe. Its core field of
expertise consists in developing and managing modern
office properties. The company generates revenue along
the entire value chain: from development of entire city
districts up to active management and sale of investment
properties. CA Immo is listed on the ATX market of the
Vienna Stock Exchange.
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€ 300 - 400 m
€ 400 - 600 m
€ 600 - 900 m

DUESSELDORF

165 000 m2

Belgrade, Bratislava,
Duesseldorf, Zagreb
Bucharest, Frankfurt, Prague
Budapest, Vienna, Warsaw
Berlin, Munich

PRAGUE
BRATISLAVA

BERLIN
CA Immo se numără printre cele mai puternice companii
imobiliare din Europa Centrală și de Est. Domeniul
său principal de expertiză constă în dezvoltarea și
gestionarea proprietăților moderne de birouri. Compania
generează venituri de-a lungul întregului lanț valoric: de
la dezvoltarea de cartiere întregi până la managementul
și vânzarea proprietăților de investiții. CA Immo este
listată pe piața ATX a Bursei de Valori din Viena.

< € 100 m

BUDAPEST
VIENNA
ZAGREB

BUCHAREST

BELGRADE
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GETZNER
WERKSTOFFE

EUROPAPIER
Europapier Romania, founded in 1997, is currently one of the most powerful
paper and cardboard traders in Romania.

+40 21 352 56 05
office@europapier.ro
www.europapier.ro
www.designandpaper.com

The company's growth strategy generated an increase in the number of
specialists through the set-up of new branches in Cluj-Napoca and Iaşi,
in parallel to an increase in the number of products in our portfolio, which
allowed us to serve an increasing number of customers. We build success
together!

CLIENTS

Serving your success.

2 500
CLIENȚI

PRODUCTS

400

PRODUSE

Getzner Sylomer® and Sylodyn®
solutions effectively reduce vibrations
and structure-borne noise generated
by railways and improve the quality of
living and working conditions. These
materials introduce more elasticity
into the railway superstructure for less
wear on the track components such as
rails, sleepers and ballast.
Rail operators find that the maintenance
outlay and life cycle costs for their lines
are considerably reduced. Getzner
railway solutions have been designed
to cope with all axle loads and speeds.
A certified environmental management
system at Getzner ensures that the
concept of environmental awareness
is put into practice in all areas of the
company.

+43 5552 201 1870
nancy.brandt@getzner.com
www.getzner.com
Advanced polyurethane
materials for protection
against vibrations and
noise.
Getzner
Sylomer®
și
soluțiile
Sylodyn® reduc vibrațiile precum și
zgomotul structural provocat de liniile
de căi ferate, și îmbunătățesc calitatea
condițiilor de muncă și trai. Aceste
materiale aduc mai multă elasticitate
superstructurii de căi ferate și mai
puțină uzură pentru obiectele precum
șine, traverse și balast.

GETZNER SYLOMER ®
GETZNER SYLODYN ®

Europapier România, înfiinţată în anul 1997, se află astăzi în topul celor mai
puternici comercianţi de hârtie şi cartoane din România.
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Strategia de creştere a companiei a generat o sporire a numărului de
specialişti prin înfiinţarea de filiale în oraşele Cluj-Napoca şi Iaşi, în paralel
cu creşterea numărului de produse din portofoliu, ceea ce ne-a permis să
deservim un număr din ce în ce mai mare de clienţi. Construim împreună
succesul!

Operatorii de căi ferate observă o
reducere seminificativă în costurile
de întreținere și de ciclu de viață al
echipamentelor. Soluțiile pentru căi
ferate Getzner sunt create pentru a
face față tuturor sarcinilor și vitezelor
de osie. Getzner are de asemenea un
sistem certificat de management al
mediului care asigură că preocuparea
pentru sustenabilitate se aplică în toate
ariile de lucru ale companiei.
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GEBRÜDER
WEISS

FELBERMAYR
ROMANIA
+40 318 600 330
office@felbermayr.ro
www.felbermayr.ro

FELBERMAYR
MAKES HISTORY
IN ROMANIA!
FELBERMAYR
INTRĂ ÎN
ISTORIA
ROMÂNIEI!
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Felbermayr executes the most
complicated transport, lifting,
assembly or transhipment projects
in Romania.

Compania Felbermayr realizează
în România cele mai complicate
proiecte de transport, ridicare,
montaj sau transbordare din țară.

September 4th 2018, will surely
remain in the memory of those who
participated in lifting and assembling
the bells of the People's Salvation
Cathedral, the largest church in
Central and Eastern Europe. If the
lifting of smaller bells, of two or three
tons did not pose special problems,
the large bell with a mass of over 25
tons (diameter of 3,35 m and a height
of over 3 m), was carefully lifted and
especially very carefully mounted.
The field study that included its loadbearing capacity and positioning in
relation to the neighboring buildings
was the subject of a technical study
that started a month before the actual
work.

Ziua de 4 septembrie 2018 va
rămâne cu siguranță în memoria
celor care au participat la ridicarea
și montarea clopotelor Catedralei
Mântuirii Neamului, cea mai mare
biserică din centrul și estul Europei.
Dacă ridicarea clopotelor mai
mici, de două sau trei tone nu au
pus probleme deosebite, clopotul
mare cu o masă de peste 25 tone
(diametru de 3,35 m și o înălțime
de peste 3 m), a fost atent ridicat și
mai ales foarte atent montat. Studiul
de teren ce a inclus capacitatea
sa portantă și poziționarea față de
clădirile învecinate a făcut obiectul
unui studiu tehnic demarat cu o lună
înainte de lucrarea propriu zisă.

Its mounting was made at a height of
over 60 m, being fixed in the crane
hook, and the mounting deviations
allowed by the manufacturer could
not exceed 1 cm. At the end of
the work, the professionalism
and long experience of the entire
Felbermayr team had its say, the
final measurements made after
assembly demonstrating deviations
of up to half a centimeter, so a better
accuracy than required. It must be
said that this work is unique, as there
is no previous experience in the field.

Montarea sa a fost făcută la o
înălțime de peste 60 metri, fiind fixat
în cârligul macaralei, iar abaterile
de montaj admise de producător nu
puteau depăși 1 cm. La finalul lucrării,
profesionalismul
și
experiența
îndelungată a întregii echipe de lucru
de la Felbermayr și-au spus cuvântul,
măsurătorile finale realizate după
montaj demonstrând abateri de
maxim o jumătate de centimetru,
deci o precizie mai bună decât cea
solicitată. Trebuie spus că această
lucrare este unică, neexistând nicio
experiență anterioară în domeniu.

Gebrüder Weiss offers intelligent
logistics solutions for its customers
and provides flexible distribution
services by road, rail, air and sea.
The company has been present in
Romania since 1994 and holds an
impressive portfolio of customer
references received by the efficient
implementation of intelligent logistics
solutions.

+40 372 678 500
office.ro@gw-world.com
www.gw-world.ro
Transport & Logistics
solutions worldwide.

Gebrüder Weiss S.R.L. successfully
represents in Romania its parent
company, Gebrüder Weiss GmbH,
Austria’s largest private provider of
logistics and transport services. Since
2018, the company has launched in
Romania a home delivery service
focused on freight orders.

25

YEARS EXPERTISE
IN THE LOCAL
MARKET

ANI DE EXPERTIZĂ
PE PIAȚA LOCALĂ

Gebrüder Weiss oferă soluții logistice
inteligente pentru clienții săi și
asigură servicii flexibile de distribuție
prin transport rutier, feroviar, aerian
și maritim. Prezentă în România încă
din anul 1994, compania deține un
portofoliu impresionant de referințe
primite în urma implementării
eficiente a unor soluții logistice
inteligente pentru clienții săi.
Gebrüder Weiss S.R.L. reprezintă
cu succes în România compania sa
mamă, Gebrüder Weiss GmbH, cel
mai mare furnizor privat de servicii
logistice și de transport din Austria.
Din 2018, compania a lansat în
România şi un serviciu de livrări la
domiciliu axat pe comenzile de marfă
tip cargo.

9

LOGISTIC
HUBS

HUB-uri
LOGISTICE

București, Bacău, Oradea,
Cluj, Brașov, Arad, Sibiu,
Constanța și Craiova.

650

EMPLOYEES

ANGAJAȚI

STORAGE
CAPACITY

60 000m2
CAPACITATE DE
DEPOZITARE
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HABAU PPS
PIPELINE SYSTEMS
+40 244 595 940
office@habau.ro
www.habau.com
Today we build for
tomorrow.

CONSTRUCTION OF
NATIONAL PIPELINES

CONSTRUCȚIA DE
CONDUCTE MAGISTRALE
EPCC
PROJECTS

Habau PPS Pipeline Systems is a
privately owned Austrian company that
since 2000 has been focused on modern
pipe and installation construction in
Romania, particularly for water, oil
& gas transportation, compression
stations, as well as general design and
management projects.

Habau PPS Pipeline Systems este o
companie austriacă cu capital privat,
care din anul 2000 susține construcția
modernă de conducte și instalații în
România, în special pentru transport
de apă și produse petroliere, stații de
comprimare, lucrări de proiectare și
supervizare.

Implenia has been solidifying its
position as a leading construction
company in Romania, particularly
in the fields of road infrastructure,
industrial buildings, waste deposits
and water treatment plants.

Compania Implenia este într-o continuă
dezvoltare pe piața construcțiilor din
România, în domeniul infrastructurii
rutiere,
construcțiilor
industriale,
stațiilor de epurare și depozitelor de
deșeuri.

The company has a broad range of
experience in building, designing and
servicing the oil & gas sector. Likewise,
it owns and runs a production facility for
the prefabrication of metal structures.

Angajații companiei sunt specialiști și au
o vastă experiență în construcții, lucrări și
servicii în domeniul petrolier și al gazelor.
Compania deține și o bază de producție
pentru prefabricarea confecțiilor metalice.

After joining Implenia Group in 2015,
Implenia Baugesellschaft m.b.H. has
been responsible for special projects
for both the public and private sectors,
offering turnkey solutions for projects
in real estate, infrastructure and the
environment, from design to operation.

Integrați în Grupul Implenia din 2015,
Implenia
Baugesellschaft
m.b.H.
realizează proiecte deosebite pentru
clienții din sectorul public și privat,
oferind soluții complete pentru proiecte
de infrastructură, fundații speciale și
mediu, de la proiectare până la operare.

Being leaders in their field and pioneers
in complex building innovations set the
grounds for Implenia to secure their
place in the market. The company
always prioritizes the needs of its
clients and of the market as a whole,
earning its place as partner of choice
in the construction business, for now
and for the long run.

Experiența de lider și ideile inovatoare
în domeniul construcțiilor complexe
creează oportunități excelente de a-și
consolida poziția pe piață. Concentrată
pe nevoile clienților și ale pieței,
Implenia dorește să fie un partener
preferat pentru toate proiectele de
construcții, cu o atenție deosebită
pentru soluții durabile.

HORIZONTAL
DRILLING

REALIZARE
SUBTRAVERSĂRI
BRUA PROJECT

REALIZAREA DE
PROIECTE EPCC

IMPLENIA
BAUGESELLSCHAFT

CIVIL
CONSTRUCTIONS

CONSTRUCȚII
CIVILE
PROIECTUL BRUA

Natural Gas Transportation Channel
Bulgaria-Romania-Hungary-Austria

Coridorul de transport gaze naturale
Bulgaria-România-Ungaria-Austria

KEY ZONAL
PROJECT

The pipeline will play a major
role in the natural gas source
diversification across European
countries, improving security of
supply by introducing a new source,
as well as opening up access to
Central and South East European
markets and Caspian gas.

Proiectul este esențial pentru
diversificarea surselor de alimentare
cu gaze naturale a țărilor europene,
creșterea securității alimentării cu
gaze naturale prin obținerea accesului
la noi surse și facilitarea accesului la
piețele din CEE și la resursele de
gaze naturale din regiunea caspică.

Design of execution
details, rehabilitation and
replacement of
41 railway metal bridges
on the Câmpina-Predeal
railway segment.
(100 years old)

+40 31 407 87
office.baugesellschaft.
bucharest@implenia.com
www.implenia.com
A multinational leader in
construction services.

INFRASTRUCTURE
SPECIAL FOUNDATIONS
ENVIRONMENTAL
PROTECTION

PROIECT ZONAL
IMPORTANT
Proiectarea detaliilor de
execuție, reabilitare și
înlocuire a 41 de poduri
metalice de cale ferată pe
sectorul feroviar
Câmpina-Predeal.
(vechime de 100 de ani)

INFRASTRUCTURĂ
FUNDAȚII SPECIALE
LUCRĂRI PENTRU
PROTECȚIA MEDIULUI
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IMMOFINANZ SERVICES
ROMANIA

ABOUT
IMMOFINANZ
ROMANIA
PROPERTIES
IN ROMANIA

793.2 mil EUR

+40 314 051 701
ro@immofinanz.com
www.immofinanz.com

PROPRIETĂȚI
ÎN ROMÂNIA

OF THE COMPANY'S
TOTAL
PORTFOLIO

15.7%

ABOUT
myhive
OFFICE CONCEPT
An important milestone in the evolution of IMMOFINANZ in Romania was the
launch of myhive brand on the local market in 2017. The brand’s success
relies on its hotel-inspired design, the wide range of provided services and
the valuable community it creates among its tenants. With this concept the
company has a pioneering role on the Romanian market.
In Bucharest there are already three myhive buildings and this year two
new buildings will be launched under myhive concept. The feedback from
the tenants is very good and this is reflected in the high occupancy rate of
myhive buildings.

DIN PORTOFOLIUL TOTAL
AL COMPANIEI
STANDING INVESTMENT
PORTFOLIO

211

670 mil EUR
PROPERTIES

PROPRIETĂȚI

65%

OFFICE
SECTOR

SEGMENTUL DE BIROURI

7

CORE MARKETS

Austria, Germany,
Poland, Czech Republic,
Slovakia, Romania, Hungary

PIEȚE CHEIE

Austria, Germania, Polonia,
Cehia, Slovacia, România, Ungaria
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IMMOFINANZ is a commercial real estate group focused on Europe, whose
portfolio is geared towards the three brands – myhive, VIVO!, and STOP
SHOP.
The core business is the management and development of retail and office
segments; in the office sector, IMMOFINANZ concentrates on the capital
cities of the core countries with its international myhive brand. The activities
in the retail sector are based on STOP SHOP brand for retail parks and
VIVO! for shopping centers which are designed, above all, for secondary and
tertiary cities. The retail portfolio is responsible for roughly 33% of the total
portfolio value.
IMMOFINANZ este un grup imobiliar comercial ce își concentrează
activitatea în Europa, având un portofoliu axat pe dezvoltarea celor trei
branduri consacrate: myhive (office), VIVO! și STOP SHOP (retail).
Principala activitate a IMMOFINANZ include managementul și dezvoltarea
segmentelor de office și retail; în zona de office, clădirile de birouri myhive
se află în capitalele țărilor aflate în portofoliul IMMOFINANZ. În zona de
retail, STOP SHOP este brandul pentru parcurile de retail, iar VIVO! este
brandul centrelor comerciale, dedicate celor mai importante orașe din țări,
imediat după capitală. Portofoliul de retail deține 33% din întreaga valoare a
portofoliului IMMOFINANZ.

PORTOFOLIU DE INVESTIȚII
EXISTENT

9

OFFICE BUILDINGS

5

RETAIL PROPERTIES

Un moment important în evoluția IMMOFINANZ în România a fost lansarea
brandului myhive în 2017. Succesul proiectului se datorează multor
factori, precum designul în stil hotelier, gama largă de servicii disponibile,
și comunitatea ce se creează între chiriașii din clădiri. Acest concept a
transformat compania într-un adevărat lider pe piața locală.
În București există deja trei clădiri myhive, iar în acest an două noi clădiri
vor fi lansate sub conceptul myhive. Feedback-ul din partea chiriașilor a fost
foarte bun, aspect care, de altfel se reflectă în gradul de ocupare ridicat.

CLĂDIRI DE BIROURI

PROPRIETĂȚI DE RETAIL

myhive
S-Park
69

piloni ai
brandului
myhive

4

myhive
brand
building
blocks

flexibility flexibilitate

myhive offers the right office
solutions tailored exactly to
all type of needs

myhive oferă soluţii
personalizate de birouri,
adaptate diverselor nevoi

hospitality ospitalitate

hotel-inspired atmosphere
and services

atmosferă şi servicii inspirate
de hotelurile de lux

infrastructure infrastructură

that includes restaurants,
shops, conference rooms,
fitness, bicycle parking, etc.

include restaurante,
magazine, săli de conferință,
fitness, spații de parcare a
bicicletelor etc.

community comunitate

myhive tenants benefit from
unique communication and
collaboration opportunities in
an international community
across all office locations

The international office brand
myhive focuses on innovative
office concepts to satisfy all tenants'
requirements. myhive offices deliver
excellent infrastructure and provide
space for lively and communicative
interaction between tenants. myhive
Community Managers also organize
inter-site exchange programs for
tenants.
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chiriașii beneficiază de
oportunităţi unice de
comunicare şi colaborare,
fiind parte dintr-o comunitate
internațională ce include toate
clădirile myhive de birouri

Brandul
internaţional
pentru
birouri myhive are la bază cele
mai inovatoare concepte de office
ce îndeplinesc cerinţele tuturor
chiriaşilor. Brandul myhive oferă o
infrastructură excelentă şi o atmosferă
placută ce facilitează interacţiunea
dintre chiriaşi. La acestea se adaugă
programele speciale dedicate în
exclusivitate chiriaşilor.

VIVO!
Shopping
Centers
IMMOFINANZ has VIVO! shopping
centers in four regional cities in Romania: Cluj-Napoca, Constanța,
Baia Mare and Pitești, and taken into
account the catchment areas, they
serve larger communities than those
in the respective cities.
At the end of 2019, IMMOFINANZ
has re-opened an entire area of
VIVO! Cluj-Napoca shopping center
after a modernization process offering customers a different and up-todate shopping experience in the new
and modernized stores.
IMMOFINANZ holds one STOP
SHOP retail park located in Botoșani.

STOP SHOP
RetaiI
Parks
IMMOFINANZ
deține
centre
comerciale VIVO! în patru orașe din
România: Cluj-Napoca, Constanța,
Baia Mare și Pitești, ce deservesc o
comunitate extinsă limitelor orașelor.
La finalul lui 2019 IMMOFINANZ a
redeschis o întreagă zonă a centrului
comercial
VIVO!
Cluj-Napoca
după un proces de modernizare,
oferindu-le clienților o experiență de
cumpărături complet nouă.
IMMOFINANZ deține un parc de
retail STOP SHOP în Botoșani.

DISCOVER THE IMMOFINANZ BRANDS
■

myhive, the international office concept with 22 locations in 6 European countries:
Austria, Poland, Hungary, Czech Republic, Romania and Slovakia

■

VIVO!, the shopping center for the entire family with 10 locations in 4 countries.

■

STOP SHOP, the retail park for easy shopping with 81 locations in 9 countries.

Experience the variety of the IMMOFINANZ brands and grow with us.

www.immofinanz.com

1965

LEIER

The Leier company is founded and the first SPAR supermarket is opened in Austria.
Se înființează compania Leier prin deschiderea unui supermarket SPAR în Austria.

1970

The first concrete factory is
opened in Horitschon, Austria.
Se deschide prima fabrică de
betoane în Horitschon, Austria.
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2005

+40 264 433 788
info@leier.ro
www.leier.ro

Leier opens the first factory in Romania, in Unirea, Alba county.
Leier investește în deschiderea primei fabrici în România, la Unirea în județul Alba.

Urban benchmarks.

2018

Purchase of land in Șimand, Arad (9 hectares) for the construction of a concrete plant.
Achiziționarea unui teren în Șimand, Arad (9 hectare) pentru construcția
unei fabrici de prefabricate din beton.
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YEARS OF
EXPERIENCE
ANI DE EXPERIENȚĂ

7

Iaşi

The Austrian group Leier is among the leading players in Romania’s
construction materials market. A family business which relies on principles
always adapted to customer needs, Leier has passed the test of time and
became a powerful competitor in all countries in which it is present.

Unirea

EUROPEAN COUNTRIES

ȚĂRI EUROPENE

40+

WORKSTATIONS
PUNCTE DE LUCRU

Grupul austriac Leier este unul dintre principalii jucători ai pieţei româneşti
de materiale pentru construcții. O afacere de familie, bazată pe principii
de business adaptate întotdeauna la nevoile clienților, Leier a trecut testul
timpului reușind să își extindă activitatea și să devină un competitor puternic
în toate țările în care este prezent.

PRODUCTS & SERVICES
PRODUSE ȘI SERVICII

2 700+

EMPLOYEES
WORLDWIDE
ANGAJAȚI INTERNAȚIONALI

Acquisition of Brikston
Costruction Solutions SA
(one of the main ceramic block
manufacturers in Romania).
Achiziționarea companiei Brikston
Costruction Solutions SA (unul
dintre principalii producători de
blocuri ceramice din România).

SIGHIȘOARA

Ceramic materials
Materiale ceramice

IAȘI

Ceramic materials
Materiale ceramice

UNIREA

CÂȚCĂU (under construction)
Concrete products
Prefabricate din beton

ȘIMAND (under construction)
Concrete products
Prefabricate din beton

Acquisition of SICERAM SA
(important manufacturer of
ceramic blocks and the only
ceramic tile manufacturer in
Romania).
Achiziționarea
SICERAM
SA (important producător
de blocuri ceramice și unicul
producător de țiglă ceramică
din România).

Ceramic and concrete blocks
Blocuri de beton și ceramice
Ceramic and concrete tiles
Țigle ceramică și din beton
Environmental products
Sisteme de protecția mediului

Concrete products
Prefabricate din beton

2020

Pavings
Pavaje
Chimney systems
Sisteme de coșuri de fum

Leier purchases a hall and a building in Câțcău,
Cluj county to start construction of a new concrete
factory.
Leier achiziționează o hală și o clădire în Câțcău,
jud. Cluj pentru construcția unei noi fabrici de
prefabricate din beton.
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RONDOCARTON

PORR
BUILDING
CONSTRUCTION
+40 21 312 65 00
construct@porr.ro
www.porr.ro
Together we build
the future.

Office, industrial, hotel
and public facilities

Birouri, spații industriale,
hoteliere și publice

CIVIL
ENGINEERING

CONSTRUCȚIE DE
CLĂDIRI
Roads, bridges,
motorways, railways

Rondo Ganahl AG este o afacere
de familie tradițional austriacă, cu
rădăcini în anul 1797. Activitatea
de bază constă în producția de
ambalaje din carton ondulat, hârtie
pentru carton ondulat, ridicarea și
prelucrarea deșeurilor din hârtie.

Landfills, waste treatment plants,
coastal protection, airport infrastructure

Depozite și instalații de tratare a
deșeurilor, protecție de coastă, infrastructură
pentru aeroporturi

+ 4026 42 07 651
cluj@rondo-ganahl.com
www.rondo-ganahl.com
The symbol of quality.

INGINERIE
CIVILĂ

Drumuri, poduri,
autostrăzi, construcții feroviare

SPECIAL
PROJECTS

Rondo Ganahl AG is a traditional
Austrian family business, with its
roots in 1797. Its main activity consists
in the production of corrugated
packaging, corrugated paper, paper
collection and processing.

1999

IN ROMANIA
SINCE

470

EMPLOYEES

ÎN ROMÂNIA DIN

PROIECTE
SPECIALE

ANGAJAȚI

2

CORRUGATED
CARDBOARD FACTORIES
FABRICI DE
CARTON ONDULAT
CLUJ & TÂRGOVIȘTE
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PORR Construct S.R.L. was founded
in 2004 and has been carrying out
activities throughout Romania ever
since. As a member of PORR Group,
one of the leading construction
companies in Europe, we combine
150 years of experience with stateof-the-art technology to shape and
create quality of life.

PORR Construct S.R.L. a fost fondată
în 2004 și desfășoară activități în
toată România fără întrerupere încă
de atunci. Ca membru al Grupului
PORR, una dintre cele mai puternice
companii de construcții din Europa,
combinăm 150 de ani de experiență
cu tehnologie de ultimă generație
pentru a modela calitatea vieții.

We combine the highest standards
of quality, innovation, know-how and
efficiency into a harmonious whole.

Combinăm cele mai înalte standarde
de calitate, inovație, expertiză și
eficiență într-un întreg armonios.

EXPERTISE

COMPETENCE

COMMITMENT

EXPERTIZĂ

COMPETENȚĂ

ANGAJAMENT

With the acquisition of the majority
stake in Transilvania Pack & Print in
Sibiu in 2019, Rondo has expanded
its product portfolio, thus offering its
customers a full range of packaging
solutions.

Odată cu achiziționarea pachetului
majoritar de acțiuni de la Transilvania
Pack & Print din Sibiu în 2019,
Rondo și-a extins portofoliul de
produse, astfel oferind clienților săi o
gamă completă de ambalaje.
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ROHRER
GROUP
+40 73 611 03 05
office.ro@rohrer-grp.com
www.rohrer-grp.com

Rohrer Romania, part of the Austrian Rohrer Group, provides integrated
services for upstream and downstream, steel factories, shipyards and
chemical plants. Their experience in oil & gas spans over 10 years.

ROHRER SERVICII INDUSTRIALE IS FOUNDED

ROHRER
ROMANIA

2006

Starting point consists in frame contracts for OMV Petrom for industrial
cleaning, scaffolding and insulation.

ROHRER SERVICII INDUSTRIALE ESTE FONDAT

Punctul de pornire constă în contracte cadru pentru OMV Petrom
pentru curățare industrială, schelărie și izolație.

TURNOVER

25 mil EUR

ROHRER
GROUP

CIFRĂ DE AFACERI

40

YEARS OF
EXPERIENCE
ANI DE EXPERIENȚĂ

30+

SITES
ACROSS EUROPE
LOCAȚII ÎN EUROPA

100%

PRIVATE
OWNERSHIP
PROPRIETATE PRIVATĂ
TURNOVER

260 mil EUR
CIFRĂ DE AFACERI

3 200

600

New project for transport of dangerous goods is started.
Un nou proiect este demarat pentru transportul
de mărfuri periculoase.

2010

EMPLOYEES

ANGAJAȚI

Rohrer România, parte a grupului austriac Rohrer, oferă servicii integrate
pentru upstream și downstream, fabrici de oțel, șantiere navale și uzine
chimice. Experiența lor în petrol și gaze se întinde pe mai mult de 10 ani.

2017

R&R Oil Service is founded
Starting point consists in a frame contract for
Operation of a fuel depot in Cluj.
R&R Oil Service este fondat
Punctul de pornire constă într-un contract cadru pentru
operarea unui depozit de combustibil în Cluj.

Three new companies are founded in Constanța
Rohrer Oilfield Services, Rohrer Catering Services and
Rohrer Emergency Services.
Trei noi companii sunt fondate în Constanța
Rohrer Oilfield Services, Rohrer Catering Services și Rohrer
Emergency Services.

2019

EMPLOYEES

ANGAJAȚI
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STRABAG is involved in numerous
building construction projects.

STRABAG S.R.L.

+40 21 403 43 87
office.ro@strabag.com
www.strabag.ro

In Romania, STRABAG remains
the market leader in the regional
construction sector. After opening
its first office in Bucharest, the
construction company successively
built branches in all market-relevant
regions of the country.

În România, STRABAG rămâne
liderul pieței în sectorul construcțiilor
regionale. După deschiderea primului
birou la București, compania de
construcții a construit succesiv
sucursale în toate regiunile relevante
pentru piață.

Teams work.

30

STRABAG este implicat în multiple
proiecte de construcții de clădiri.

After taking part in the Sky Tower
project, the tallest building in Bucharest,
at the beginning of the millennium,
STRABAG built another office complex
that is visible from far away: the 110 m
high ANA TOWER. (photo)

După ce la începutul mileniului a
participat la proiectul Sky Tower,
cea mai înaltă clădire din București,
STRABAG a construit încă un complex
de birouri, vizibil de departe: ANA
TOWER de 110 m înălțime. (foto)

The building surpasses numerous other
buildings in the city both in height and
in terms of sustainability. Its location
near the Romexpo exhibition centre,
its direct connection to the airport and
the building's special structure, which
allows the 28 floors to be adapted,
makes it ideal for every client.

Clădirea depășește numeroase alte
clădiri din oraș atât cu înălțimea sa,
cât și prin sustenabilitate. Locația sa
lângă centrul expozițional Romexpo,
conexiunea cu aeroportul și structura
specială a clădirii care permite
adaptarea celor 28 de etaje, fac
construcția ideală pentru orice client.

YEARS IN
ROMANIA

ANNUAL CAPACITY FOR
RESIDUAL SOLID WASTE

146 960 t

ANI ÎN ROMÂNIA

1 400

EMPLOYEES

ANGAJAȚI

OUTPUT IN 2018

200 mil EUR
VENITURI ÎN 2018

The construction of new transport
infrastructure and rehabilitation
of national and municipal roads
are a priority for the country.
With its many years of experience,
STRABAG has realized many projects
in recent decades, from motorways
and expressways to the modernization,
expansion and construction of new
railway and rail facilities.

ACCOMPLISHMENTS
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Construcția infrastructurii de
transport, reabilitarea drumurilor
naționale și municipale reprezintă
o prioritate în toată țara.
Cu mulți ani de experiență, STRABAG a
realizat numeroase proiecte în ultimele
decenii, de la autostrăzi și drumuri
naționale până la modernizarea,
extinderea și construcția de noi
instalatii și căi feroviare.

REALIZĂRI

A 10,1 km long section of the
A3 (Ungheni - Ogra) highway
with a contract value of EUR
70 million. (photo)

O secțiune de 10.1 km din
autostrada A3 (Ungheni Ogra) cu o valoare de EUR
70 de milioane. (foto)

New road bridge over the
Târnava Mică river (38 m).

Noul pod rutier peste râul
Târnava Mică (38 m lungime).

STRABAG is an essential provider
in the fields of water, sewage and
waste treatment plants.
Within 18 months, a new Mechanical
and Biological Treatment Plant was
designed and built near Ploiești, in order
to complete the waste management
system in the entire county of Prahova.
The construction company's range
of services includes construction
of outdoor facilities, parking lots,
paving and sports facilities.
This work would not have been
possible without BMTI, the construction
machinery
of
STRABAG.
Our
specialists offer advanced know-how
in technical and digital matters and
guarantee the best conditions for the
construction projects.

STRABAG este un furnizor esențial
în domeniile apei, canalizării și
stațiilor de tratare a deșeurilor.
În termen de 18 luni, în apropiere de
Ploiești a fost construită o nouă stație
de tratare mecanică și biologică, pentru
a completa sistemul de gestionare a
deșeurilor în întregul județ Prahova.
Gama de servicii de construcții a
companiei include, construcția de
facilități în aer liber, parcări, pavaj
și instalații sportive.
Această lucrare nu ar fi fost posibilă
fără BMTI, tehnologia utilajelor de
construcții STRABAG. Specialiștii
noștri oferă cunoștințe avansate în
materie tehnică și digitală și garantează
astfel că sunt menținute cele mai bune
condiții în proiectele de construcții.

CAPACITATE ANUALĂ A
FRACȚIEI DE DEȘEURI SOLIDE
REZIDUALE

ANNUAL CAPACITY FOR
GREEN WASTE TREATMENT

3 105 t

CAPACITATE ANUALĂ DE
TRATARE A DEȘEURILOR
VERZI
STRABAG is helping children,
young people & families get an
education and a future through
the CONCORDIA social project.

STRABAG ajută copiii, tinerii și
familiile să obțină un viitor prin
proiectul social CONCORDIA.

UNGER
STEEL GROUP

SW UMWELTTECHNIK
ROMÂNIA S.R.L.
+40 246 207 050

office@sw-umwelttechnik.ro

www.sw-umwelttechnik.ro

SW Umwelttechnik Romania offers
a wide range of precast concrete
products and structural elements.
These are efficient both economically
and ecologically, and intended for
the fields of infrastructure, civil and
industrial constructions.

SW Umwelttechnik România oferă o
gamă largă de produse prefabricate
din beton și elemente structurale.
Acestea sunt eficiente atât economic
cât și ecologic, destinate domeniilor
de infrastructură, construcții civile și
industriale.

Unger Steel Group is one of the
leading and internationally most
successful industrial companies
in Europe. Its areas of speciality
include steel construction, general
contracting and real estate.

Unger Steel Group este una dintre
cele mai de succes companii
industriale din Europa. Domeniile
sale de expertiză includ construcții
din oțel, contractare generală și
imobiliare.

STEEL CONSTRUCTION

INFRASTRUCTURE

INFRASTRUCTURĂ

Sewerage, water storage,
environmental technology and
transport infrastructure
products.

Canalizare, rezervoare de apă
produse de tehnică a mediului și
infrastructură de transport.

CIVIL & INDUSTRIAL
CONSTRUCTIONS
Floor structures and other
prefabricated elements.

STRUCTURAL
ELEMENTS
Structural elements of precompressed concrete to be used
in the industrial field, warehouses,
shopping centers etc.
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CONSTRUCȚII CIVILE
ȘI INDUSTRIALE
Structuri de planșeu
și alte elemente prefabricate.

ELEMENTE DE
STRUCTURĂ
Elemente structurale din
beton precomprimat
ce pot fi folosite în
domeniul industrial, depozite, centre
comerciale etc.

CONSTRUCȚII DE OȚEL

GENERAL CONTRACTING

CONTRACTARE GENERALĂ

REAL ESTATE

PROPRIETĂȚI IMOBILIARE

Decades of expertise in the steel
industry and integrated project
management distinguish Unger as a
competent and responsible partner.

Decenii de expertiză în industria
siderurgică și managementul integrat
al proiectelor disting Unger că
partener competent și responsabil.

Unger Steel Group's two production
sites in Austria and the United Arab
Emirates form logistical hubs for firstrate deliveries within the shortest of
times, boosting Unger's competitive
edge internationally.

Cele două site-uri de producție
Unger Steel Group din Austria și
Emiratele Arabe Unite formează
huburi logistice pentru livrări de
primă valoare în cel mai scurt timp,
stimulând avantajul competitiv al
Unger pe plan internațional.

HIGH PERFORMANCE
PRODUCTION
FACILITIES

2

From small to complex and
technically demanding construction
projects, they are all carried
out quickly and efficiently in our
production facilities.

FACILITĂȚI
DE PRODUCȚIE
ÎNALT PERFORMANTE

De la proiecte mici până la construcții
complexe și solicitante din punct de
vedere tehnic, toate sunt realizate
rapid și eficient în facilităţile noastre
de producție.

+43 33 52 33 524 401
office.at@ungersteel.com
www.ungersteel.com
We are family.

60+

YEARS
EXPERIENCE
ANI DE EXPERIENȚĂ

1 200

EMPLOYEES
WORLDWIDE
ANGAJAȚI LA NIVEL GLOBAL
ANNUAL
PRODUCTION

70 000t

PRODUCȚIE ANUALĂ

NO. 1
IN STEEL CONSTRUCTION
IN EUROPE

1
NR. 1
ÎN CONSTRUCȚII DE OȚEL
ÎN EUROPA
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DRÄXLMAIER, SATU MARE

UNGER STEEL GROUP

Automotive, Production Plant // Autovehicule, Fabrică de Producție

REFERENCE WORKS
LUCRĂRI DE REFERINȚĂ

PROJECT 1

10 months // luni
20 500 m2

PROJECT 2

12 months // luni
36 462 m2

GEBRÜDER WEISS, BUCUREȘTI
HARTING, SIBIU

Logistics, Plant // Logistică, Fabrică

Technology, Production Hall, Office // Tehnologie, Sală de Producție, Birou

11 months // luni
14 069 m2

DRÄXLMAIER, HUNEDOARA
Automotive, Production Plant // Autovehicule, Fabrică de Producție

PROJECT 1

13 months // luni
18 392 m2

PROJECT 2

12 months // luni
12 200 m2

DRÄXLMAIER SAUBERRAUM, HUNEDOARA
Automotive, Clean Room // Autovehicule, Cameră Curată

PROJECT 1

9 months // luni
7 000 m2

PROJECT 2

9 months // luni
10 358 m2

TAS, SIBIU
Automation Technology, Production Plant // Tehnologie de Automatizare, Fabrică de Producție

PROJECT 1

3 months // luni
800 m2

PROJECT 2

4 months // luni
600 m2

7 months // luni
2.600 m2

NEW METRIC, SIBIU
Automotive, Production Plant // Autovehicule, Fabrică de Producție

DRÄXLMAIER, CODLEA
Automotive, Production Plant // Autovehicule, Fabrică de Producție
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PROJECT 1

9 months // luni
13 400 m2

PROJECT 2

12 months // luni
13 900 m2

PROJECT 3

12 months // luni
11 800 m2

PROJECT 4

14 months // luni
12 943 m2

7 months // luni
3 168 m2

PORSCHE IMMOBILIEN, BUCUREȘTI
Car Dealer, Customer Service Center // Dealer Auto, Centru de Servicii pentru Clienți
5 months // luni
2 090 m2
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CHA

ENGE

ZUMTOBEL GROUP
BUCHAREST
+43 33 52 33 524 401
info.ro@zumtobelgroup.com

www.zumtobelgroup.com

WE TAKE ON
ANY CHALLENGE
Rails, turnouts, signaling solutions and services
for mixed trafﬁc

In an ever faster moving world, railway operators must meet increasingly stringent
demands. With freights getting heavier and passengers more demanding, there is
simply no room for delays or failures. Not only does voestalpine develop rails,
turnouts and signaling solutions from a single source, but also to meet the highest
imaginable standards.
The result: double the durability at half the life-cycle costs, with worldwide
availability and just-in-time delivery for good measure.

voestalpine Railway Systems Romania
www.voestalpine.com/railway-systems

The Zumtobel Group is a leading
global player offering innovative, high
quality lighting solutions and lighting
components. With its core brands,
Zumtobel, Thorn and Tridonic,
the Group offers its customers a
comprehensive portfolio of products
and services. In the lighting business,
the Thorn and Zumtobel brands
place the Group amongst Europe’s
market leaders. Through its lighting
components brand, Tridonic, the
Zumtobel Group has become a leading
global manufacturer of hardware and
software for lighting systems. The
Zumtobel Group's service offering is
one of the most comprehensive in the
entire lighting industry.

Grupul Zumtobel este un jucător
mondial de top care oferă soluții de
iluminat inovatoare și componente
de iluminat de înaltă calitate. Cu
brandurile Zumtobel, Thorn și
Tridonic, Grupul oferă clienților săi din
întreaga lume un portofoliu complet
de produse și servicii. În industria
de iluminat, Grupul, prin intermediul
brand-urilor Thorn și Zumtobel este
unul dintre liderii pieței europene. Prin
brandul de componente de iluminat,
Tridonic, Grupul Zumtobel reprezintă
unul dintre marii jucători la nivel
mondial în fabricarea de hardware și
software pentru sisteme de iluminat.
Oferta de servicii a Grupului Zumtobel
este una dintre cele mai cuprinzătoare
din întreaga industrie de iluminat.
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Services & Banking
Retail
Tourism & Leisure
The focus on the customer is an important
principle for Austrian companies, be it in
Banking & Insurance, Tourism & Leisure,
Retail and other service oriented areas.
Their international customers benefit from
first-class knowledge, a drive for perfection,
sustainable solutions, a variety of skills and
expertise and strong cooperation.

Servicii și Banking
Retail
Turism și Timp Liber
Atenția către client este un principiu
important pentru companiile austriece,
fie că este vorba de activități bancare și de
asigurări, turism, retail sau alte servicii.
Clienții lor internaționali beneficiază de
cunoștințe de primă clasă, un instinct pentru
perfecțiune, soluții durabile, o varietate de
abilități și expertize și o cooperare puternică.

©SFIO CRACHO stock.adobe.com

DIS
TINCT
IVELY
CREA
TIVE

AUSTRIAN
AIRLINES

BANCA COMERCIALĂ
ROMÂNĂ

PASSENGERS PER YEAR
+40 21 655 0730
www.austrian.ro
The charming way
to fly.

COUNTRIES

58
ȚĂRI

62nd ANNIVERSARY

2020

62 DE ANI ANIVERSAȚI

88

EMPLOYEES

12 mil 17 000
PASAGERI PE AN

ANGAJAȚI

Austrian Airlines is Austria’s leading
airline and part of the Lufthansa
Group since 2009. The once stateowned and still convincing red-whitered airline operates a route network
of around 130 destinations, and is
part of the Star Alliance.
Thanks to its favorable geographical
location and Austrian history as
a melting pot of the former crown
lands, its home airport Vienna
Schwechat is still a hub between
East and West today. About 120 of
the 400 daily flights lead to Central
and Eastern Europe.

BCR provides a full range of financial
products and services through a
network of 19 business centers
and 17 mobile offices dedicated to
companies and 430 retail units located
in most cities across the country with
over 10,000 inhabitants. BCR is the
No. 1 bank in Romania considering
transactions, BCR customers having
available the largest national network
of ATM and multifunctional machines.

BCR oferă o gamă completă de
produse și servicii financiare, printr-o
rețea de 19 centre de afaceri, 17
birouri mobile dedicate companiilor
și 430 de unități de retail situate în
majoritatea orașelor din țară cu peste
10.000 de locuitori. BCR este banca
nr.1 în România pe piața tranzacțiilor
bancare, clienții BCR dispunând de
cea mai mare rețea națională de
ATM-uri și mașini multifuncționale.

Datorită locației sale geografice
favorabile și a istoriei austriece
ca o tâmplărie a fostelor coroane,
aeroportul său de origine Viena
Schwechat este în prezent un hub
între est și vest. Aproximativ 120 din
cele 400 de zboruri zilnice duc către
Europa Centrală și de Est.

The business environment has
changed dramatically in the past
months, but we have managed to
adapt rapidly to the new reality. We
know the concerns of our customers:
uncertainty, businesses loss, job
losses, employees’ health, and we
are prepared to save as many jobs as
possible. We are strong. The strategy
implemented in the past years,
which included fast digitization and
caution in risk assessment, proves
its validity. We have an important role
in restarting the economy and we are
ready to assume it.

Romania needs trustworthy
people, and a bank prepared
to support them.

+8%

Sergiu MANEA
CEO
BCR

Austrian Airlines este principala
companie aeriană din Austria. AA
face parte din grupul Lufthansa din
2009, precum și din Star Alliance.
Compania aeriană inițial deținută
de stat operează sub sigla culorilor
roșu-alb-roșu, o rețea de rute de
aproximativ 130 de destinații.

*2227
contact.center@bcr.ro
www.bcr.ro

The advance of the stock of net
customers loans granted BCR yoy as of
31 March 2020.
Creșterea portofoliul de credite nete
acordate clienților yoy, la 31 martie
2020.
Mediul de business s-a transformat
dramatic în ultimele luni, dar am
reușit să ne adaptăm rapid la noua
realitate. Știm ce îi preocupă pe
clienții noștri: incertitudinea, scăderea
businessurilor, pierderea joburilor,
sănătatea angajaților, și suntem
pregătiți să salvăm cât mai multe
locuri de muncă. Suntem puternici.
Strategia implementată în ultimii ani,
ce a inclus digitalizarea rapidă și
precauție în evaluarea riscurilor, își
dovedește validitatea. Avem un rol
important în repornirea economiei și
suntem pregătiți să ni-l asumăm.

820 000

Users reached by the intelligent banking
platform George.
Utilizatori ai platformei de banking
inteligent George.

6 000

Users of the entrepreneurial education
platform The Business School.
Utilizatori ai platformei de educație
antreprenorială Școala de Business.
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BSS

HERVIS
ROMANIA

BUILDING
SUPPORT
SERVICES

TECHNICAL & NONTECHNICAL
FACILITY MANAGEMENT
MENTENANȚA ECHIPAMENTELOR
ȘI INSTALAȚIILOR

+40 21 208 41 50
office@bss.ro
www.bss.ro

Hervis este unul dintre marii susținători
ai sportului și stilului de viață
sănătos, fiind partener în organizarea
majorității evenimentelor sportive
pentru amatori si profesioniști, în
țările în care activează.

PROPERTY & PROJECT
MANAGEMENT SERVICES
SERVICII DE ADMINISTRARE
ȘI MANAGEMENT DE PROIECT

Evolution by
innovation.

Produsele aparținând a peste 40
de branduri internaționale și marca
proprie, sunt oferite în rețeaua Hervis
Sports la cele mai bune prețuri și sunt
dedicate activităților zilnice recreative
și sporturilor de interor și exterior
(alergare, ciclism, înot, schi, alpinism,
tenis, badminton, sporturi de echipă,
fitness, body building, patinaj, sporturi
de apă, etc.).

FULL RANGE OF
CLEANING ACTIVITIES
GAMĂ COMPLETĂ DE ACTIVITĂȚI
DE CURĂȚENIE

370 BUILDINGS MANAGED
WITH A TOTAL
SURFACE OF

3.5 MIL m2

370

CLĂDIRI ADMINISTRATE
CU O SUPRAFAȚĂ
TOTALĂ DE 3.5 MIL m2
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Leading player in Romanian
Facility Management
services

Lider național în domeniul
serviciilor de
Facility Management

With a mindset for sustainable growth
through innovation, professionalism
& integrity, BSS is since 2015 among
the top three private players on the
Romanian FM competitive market by
turnover. In 2018, we stepped up as
number one!

Orientată strategic spre creștere
durabilă prin inovație, profesionalism
și integritate, BSS se regăsește din
2015 printre primele trei companii
FM private din România după cifra
de afaceri. Mai mult chiar, în 2018
am pășit pe locul întâi!

Hervis is a major supporter of
sports and a healthy lifestyle, and
an active partner in the organizing
of professional and amateur sports
events across all countries where
Hervis is present.
Hervis’ products include over 40
international as well as own brands,
sold at the most competitive prices
as part of the Hervis Sports network.
They are tailored to a wide array
of indoor and outdoor sports, such
as running, cycling, swimming, ski,
mountain climbing, tennis, badminton,
team sports, fitness, body building,
ice skating, water sports and so on.

+40 372 03 69 05
office@hervis.ro
www.hervis.ro
Get movin'.

100%
36
2

OWNED BY SPAR GROUP
PARTE DIN GRUPUL SPAR

STORES NATIONWIDE
MAGAZINE ÎN ROMÂNIA

STORES PLANNED
IN ROMANIA FOR 2020
MAGAZINE PLANIFICATE
ÎN ROMÂNIA ÎN 2020
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NOVOMATIC
+40 374 159 000
www.novomaticromania.ro
sales@admiralromania.ro
We continue to innovate
for your success.

”

”

Our 30 years experience in the Romanian
gambling industry has strengthened our
position as market leaders.

Experiența de 30 de ani în industria jocurilor
de noroc din România ne-a consolidat
poziția de lideri de piață.

NOVOMATIC Romania celebrates this year 30 years in
which it wrote history in the gambling industry. It is part of the
NOVOMATIC Group, one of the largest gambling technology
companies in the world, celebrating 40 years.

NOVOMATIC România sărbătorește anul acesta 30 de ani în
care a scris istorie în industria jocurilor de noroc. Este parte
din Grupul NOVOMATIC, una dintre cele mai mari companii
de tehnologie a jocurilor de noroc din lume, care celebrează
40 de ani.

Founded by entrepreneur Professor Johann F. Graf in 1980,
the Group has locations in more than 50 countries and exports
high-tech electronic gaming equipment and solutions to more
than 70 countries.
The story of NOVOMATIC Romania begins in 1990, when
the ADMIRAL brand was launched as a gambling organizer.
In 2005 begins the activity of selling and renting the gaming
equipment of the NOVOMATIC Group. In 2013, the partnership
was concluded with the National Company Loteria Română
SA, for about 6,000 VLT, in about 1,300 locations.
In 2017 www.admiral.ro was launched, a platform that offers
access to gambling entertainment and sports betting, to extend
the gaming experience in the online environment, offering
entertainment 24/7 at home or on the move.
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Fondat de către profesorul Johann F. Graf în anul 1980, Grupul
are sedii în 50 de țări și exportă echipament high-tech de jocuri
de noroc în mai mult de 70 de țări.
Povestea NOVOMATIC România începe în anul 1990, atunci
când a fost lansat brandul ADMIRAL ca organizator de jocuri
de noroc. În 2005 a început activitatea de vânzare și închiriere
a echipamentelor de joc a grupului NOVOMATIC. În anul 2013,
Compania Națională Loteria Română SA a devenit partener
pentru aproximativ 6.000 de echipamente VLT exploatate în
aproximativ 1.300 de locații.
În 2017 a fost lansat www.admiral.ro, o platformă care oferă
acces la divertisment de tip jocuri de noroc și pariuri sportive,
pentru a extinde experiența de joc și în mediul online, oferind
divertisment 24/7 acasă sau în mișcare.

With its infrastructure and its professional personnel
NOVOMATIC Romania is present in all gaming sectors: slot
machines, sports betting, VLT supplier, online, payment
processor, service, post service, spare parts, etc.

”

În prezent, compania activează în toate sectoarele industriei
jocurilor de noroc: aparate slot-machine, pariuri sportive,
furnizor de VLT (automate jocuri video loterie), jocuri online,
procesator de plăți, service, post service, piese de schimb etc.

Our 30 years’ experience in the Romanian
gambling industry has strengthened our
position as market leaders. We have
expanded our 360 services, we are
constantly optimizing our operations and
we rely on an omnichannel strategy.

Experiența de 30 de ani în industria jocurilor
de noroc din România ne-a consolidat
poziția de lideri de piață. Ne-am extins
serviciile 360, optimizăm permanent
operațiunile și ne bazăm pe o strategie
omnichannel.

The services we offer are for land-base
operations, online services, sales, slot
rental, as well as VLT equipment, operated
together with our partner, Romanian
Lottery National Company SA.

Serviciile pe care le oferim se bazează
pe operațiuni land-base, servicii online,
vânzări, închiriere de sloturi, cât și
echipamentele VLT, operate împreună cu
partenerul nostru, Compania Națională
Loteria Română SA.

Our efforts do not stop here, and our
promise remains valid: “We continue
to innovate for your success!”. Our
objective is to maintain our position as a
market leader and to bring the innovative
equipment, Winning Technology, closer to
operators and customers.

Valentin - Adrian Georgescu
CEO NOVOMATIC Romania

Eforturile noastre nu se opresc aici, iar
promisiunea noastră rămâne valabilă:
“Continuăm să inovăm pentru succesul
dumneavoastră!”. Obiectivul nostru este
de a ne menține poziția de lider de piață
aducând
echipamentele
inovatoare,
Winning Technology, aproape de operatori
și jucători.
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ADMIRAL brand
launches in Romania

1990

Lansarea brandului
ADMIRAL în România

2005

Începerea activității de
vânzare și închiriere a
echipamentelor de joc
NOVOMATIC

2011

Membru fondator al
asociației ROMSLOT
și a programului Joc
Responsabil

2013

Compania Națională
Loteria Română SA
devine partener

TIP&CASH international
sport betting
brand launch

2015

Lansarea brandului
internațional de
pariuri sportive
TIP&CASH

admiral.ro online
platform launch

2017

Lansarea platformei
online admiral.ro

Selling and renting
NOVOMATIC gaming
equipment has started

Founding member of
ROMSLOT association
and Play Responsably
program

The National Lottery
Company becomes a
partner

NOVOMATIC România
becomes the sole
distributor of APEX
and Ainsworth

New AWP series
launch

admiral.ro platform
takeover.
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2017

2019

2020

NOVOMATIC România
devine unic distribuitor
național APEX și
Ainsworth

Lansarea gamei de
AWP-uri

Preluarea platformei
admiral.ro
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The company manages on a monthly
base 12000 gaming equipment (2000
slot machines own operation, 3500
rented slot machines, 6000 VLTs, over
700 betting terminals).
Novomatic has two warehouses that
facilitate support, providing the entire
infrastructure for reception, preparation
and delivery of machines to customers.
They have seven hubs across the country
in Bucharest, Timișoara, Cluj, Bacău,
Brașov, Constanța and Craiova to ensure
service and maintenance network for all
the machines that are rented and sold.

YEARS OF EXPERIENCE

Compania dispune de două depozite care
facilitează procesul de pregătire și livrare
al aparatelor în șapte centre: București,
Timișoara,
Cluj,
Bacău,
Brașov,
Constanța și Craiova. Prin intermediul
acestora, se oferă suport tehnic în toată
țara, atât pentru echipamentele vândute,
cât și pentru echipamentele închiriate.

SERVICES

30

12 000

360°

Due to its considerable expansion across
the country, it is considered a “huge
showroom” at national level, setting
standards in gaming technology and
service quality by constantly adapting
to market requirements and permanent
changes in the services and products
offered.

Datorită extinderii considerabile în
întreaga țară, compania este considerată
un „showroom uriaș” la nivel național,
stabilind standardele în tehnologia
aferentă jocurilor de noroc și calității
serviciilor. De asemenea, se adaptează
în mod constant la cerințele pieței și la
schimbările permanente ale serviciilor și
produselor oferite.

ENTERTAINMENT

ANI DE EXPERIENȚĂ

NOVOMATIC România gestionează
lunar aproximativ 12000 de echipamente
de joc (2000 echipamente slot machine
în propriile operațiuni, 3500 echipamente
slot machines închiriate, 6000 VLT-uri,
peste 700 terminale de pariuri sportive).

GAMING EQUIPMENT

The company is as well active with the
“ADMIRAL” brand in over 80 gaming
halls and through an extensive network
of partners and third parties.
NOVOMATIC Romania, with the latest
high technology and know-how of
NOVOMATIC Group, guarantees an
international level of performance and
professionalism.

ECHIPAMENTE DE JOC

Compania este la fel de activă cu brandul
„ADMIRAL” în peste 80 de săli de jocuri
și printr-o rețea extinsă de parteneri și
terți.
NOVOMATIC România, cu cea mai
recentă și avansată tehnologie precum și
cu know-how-ul Grupului NOVOMATIC,
asigură un nivel internațional de
performanță și profesionalism.

SERVICII

24/7
DIVERTISMENT
COUNTRIES

50
ȚĂRI
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RAIFFEISEN BANK
ROMANIA
www.raiffeisen.ro

Raiffeisen Bank is one of the Top 5 largest
banks in Romania.

Raiffeisen Bank este una dintre cele mai
mari 5 bănci din România.

The bank continues to have positive
results coming from its organic growth
on all products and business areas, with
a focus on corporate loans.

Aceasta continuă să aibă rezultate
pozitive provenite din creștere organică
pe toate produsele și domeniile de afaceri,
cu accent pe împrumuturile corporative.

Responsible financing of Finanțarea responsabilă
the Romanian economy a economiei românești

4 800+

EMPLOYEES

ANGAJAȚI

23 000+ ATMs & POSs
ATM-uri și POS-uri

Raiffeisen Bank was involved, along with
other banks, in important transactions
during 2019, by financing projects and
investments such as VGP Park Timișoara,
MedLife or Ameropa. The bank has granted
APIA loans for approximately 630 small
and medium businesses, and over 770
companies were funded through the
“SME Initiative” program.

Raiffeisen Bank a fost implicată, împreună
cu alte bănci, în tranzacții importante pe
parcursul anului 2019, prin finanțarea de
proiecte și investiții precum VGP Park
Timișoara, MedLife sau Ameropa. Banca a
acordat împrumuturi APIA pentru aproximativ
630 întreprinderi mici și mijlocii, iar peste
770 de companii au fost finanțate prin
programul „Inițiativa IMM”.

TOTAL ASSETS

INDIVIDUALS
42.4 bln RON 2CLIENȚI
mil
INDIVIDUALI
ACTIVE TOTALE

5 750

LARGE & MEDIUM
CORPORATIONS
COMPANII MARI ȘI MIJLOCII

Digital transformation
leads to deep changes
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Starting with 2019, Raiffeisen Bank clients
can pay using their phones, through the
RaiPay and Apple Pay apps. The bank
has also launched a new Smart Mobile
and Raiffeisen Online apps.

91
000
IMM-uri

SMEs

Transformarea digitală
aduce schimbări profunde
Începând cu anul 2019, clienții Raiffeisen
Bank pot plăti folosind telefoanele, prin
intermediul aplicațiilor RaiPay și Apple
Pay. De asemenea, banca a lansat o nouă
aplicație Smart Mobile și Raiffeisen Online.

SIMACEK

THE GRAND

FACILITY SERVICES

Who can deliver world-class
services? A company with
world-class employees.

Inaugurat acum 20 de ani, The Grand
este un loc special creat pentru a oferi
vizitatorilor o experiență exclusivă,
fie că vorbim de oaspeți ai hotelului
JW Marriott Bucharest Grand Hotel,
vizitatori ai galeriei comerciale The
Grand Avenue sau chiriași ai zonei
de birouri The Grand Offices.

Servicii de excelență cu
angajați excelenți.

+40 720 533 446
office@simacek.ro
www.simacek.com
www.sim-blog.ro
www.stop-mucegai.ro

Milestones
The SIMACEK family business, a
leader in the facility management field,
is now in its third generation. Since its
inception in 1942, the company has
expanded throughout Europe and
reached over 7000 employees.

Surface managed
in Romania
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Cäsar distinction
for supplier of the year in
the real estate market

Next steps

Afacerea de familie SIMACEK, lider
în domeniul de facility management,
se află acum la a treia generație.
Din 1942 și până azi compania s-a
extins în Europa și are peste 7000 de
angajați.

2019

SIM.HYGIENE
Hygiene management and
professional disinfection of
rooms including in challenging
situations.
More innovative services
www.sim-blog.ro
www.stop-mucegai.ro

Realizări
Suprafață administrată
în România
Distincția Cäsar
de furnizor al anului în
piața de imobiliare

2020

Creat sub deviza “Totul sub un
singur acoperiș”, The Grand creează
contextul perfect pentru cele mai
rafinate momente.

Pașii următori
SIM.HYGIENE
Managementul igienei și
dezinfectarea profesională a
încăperilor și în situații
provocatoare.
Alte servicii inovatoare
www.sim-blog.ro
www.stop-mucegai.ro

+40 21 403 00 00
jw.bucharest@marriott.com
jwmarriottbucharest.com

EXCLUSIVE SHOPPING
EXPERIENCE

Unveiled 20 years ago, The Grand
is a unique destination offering its
guests an exclusive experience,
whether they are visiting the JW
Marriott Bucharest Grand Hotel, The
Grand Avenue commercial gallery or
The Grand Offices.
Brought together by the slogan “all
under one roof” The Grand creates
the perfect setting for the most
refined moments.
JW Marriott Bucharest Grand Hotel
retains a reputation as the benchmark
of modern luxury in Romania’s
lively capital, is renowned for its
crafted service, diverse epicurean
restaurants and lounges, and award
winning conference and events
center. Its 402 rooms, including 23
suites, were fully renovated in 2019,
offer intuitive design and functionality,
alongside the largest individual
footprints in the city.

+40 21 403 40 98
office@grandhotel.ro
www.grandhotel.ro

JW Marriott Grand Hotel București își
menține reputația de etalon al luxului
modern în capitala plină de viață a
României, renumit pentru serviciile
sale excepționale, varietatea de
restaurante și lounge-uri, un centru
de conferințe și evenimente multiplu
premiat. Cele 402 camere, inclusiv
cele 23 de apartamente, au fost
complet renovate in 2019 și oferă un
design și o funcționalitate intuitivă,
fiind cele mai spațioase din oraș.

Louis Vuitton
Rolex
Valentino
Dolce & Gabbana
Ermanno Scervino
Philipp Plein
Billionaire
Dsquared2
Elisabetta Franchi
Caran d’Ache
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I’d like my bank
to simplify,
not complicate.

UNICREDIT
BANK
UniCredit is and will remain a simple and successful pan-European commercial
bank delivering a unique Western, Central and Eastern European network to
our extensive client franchise.
We meet real client needs with real solutions which harness synergies
between our business divisions: CIB, Commercial Banking and Wealth
Management. The way in which these solutions are developed and provided
is as important as the solution itself, which is why everything we do is based
on ethics and respect.

+40 21 200 2020
infocenter@unicredit.ro
www.unicredit.ro
Banking that matters.

By focusing on
BANKING THAT
MATTERS
we offer
LOCAL &
INTERNATIONAL
EXPERTISE providing
unparalleled access to
market leading
products and services in
14 CORE MARKETS
through our European
banking network.

Banking that matters

What matters to our clients are simple and tangible solutions. UniCredit is a simple, successful
pan-European commercial bank, with a fully plugged-in CIB, delivering a unique Western, Central
and Eastern European network to its extensive client franchise of 25 million. The Group offers
local expertise and international reach, supporting its clients globally and providing them with
unparalleled access to leading banks in its 14 core markets as well as 18 other countries.

unicredit.ro

Concentrându-ne pe
LUCRURILE CARE
CONTEAZĂ
punem la dispozitia
clienților
EXPERTIZĂ LOCALĂ ȘI
INTERNAȚIONALĂ
oferindu-le acces unic
la produse si
servicii de top în
14 PIEȚE PRINCIPALE
prin rețeaua noastră
bancară europeană.

UniCredit este și va rămâne o bancă comercială pan-Europeană simplă și de
succes, care pune la dispoziţia clienţilor săi o reţea unică în Europa Vestică,
Centrală și de Est .
Răspundem nevoilor reale ale clienţilor cu soluţii reale, valorificând sinergiile
dintre diviziile noastre de afaceri: CIB, Commercial Banking și Wealth
Management. Modul în care sunt dezvoltate și oferite aceste soluţii este la
fel de important ca soluţiile în sine, motiv pentru care tot ceea ce facem se
bazează pe etică și respect.
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All businesses
are local

30
+43 (0) 50 390-22000
info@vig.com
www.vig.com
Protecting what matters.

We made
a commitment
to CEE
Vienna Insurance Group (VIG) grew in a
consistent, step by step manner, earning
the status of Central and Eastern Europe
(CEE) and Austria’s largest insurance
group. We have every ambition to
maintain this positon in the future.

VIG took
the first step
VIG’s success story started in 1990,
when it was one of the first Western
European companies to expand onto
Eastern market after the fall of the Iron
Curtain. Headquartered in Vienna,
the Group has almost 200 years of
experience and is the largest insurance
group in CEE.

102

One element that sets us apart from
other insurance groups is our multibrand strategy and entrepreneurial spirit.
We strongly believe in the advantages
of the broad diversification of markets,
products, distribution channels and
brands. This leaves us less dependent
on individual market volatility.

”

ȚĂRI

COUNTRIES

50

COMPANII
MEMBRE

Ne-am asumat
un angajament
față de ECE
ANGAJAȚI

25 000

We also employ a long term vision for
the regions where we operate, focused
on sustainable growth. We are not here
to reap any short term benefits, which
is why we wish to be seen as a reliable
partner during today’s ever changing
climate. We believe that Romania has
great potential and we are here for the
long run.

Generăm mai mult de jumătate din
primele noastre în regiunea ECE. Rata
medie de creștere economică din ECE
este dublă comparativ cu media celor 15
țări din zona euro, motiv pentru care neam asumat un angajament ferm față de
statele din regiunea ECE.

Elisabeth Stadler, VIG CEO

EMPLOYEES

VIG a făcut
primul pas
Povestea de succes a Vienna Insurance
Group a început în anul 1990, când VIG
a fost una dintre primele companii de
asigurări vest-europene care s-au extins
pe noi piețe după căderea Cortinei de
Fier. VIG, cu sediul central la Viena, este
astăzi cel mai mare grup de asigurări din
Austria și din regiunea ECE, cu aproape
200 de ani de experiență.

NUMBER 1 IN ROMANIA
NUMĂRUL 1 ÎN ROMÂNIA

We generate over half of our premiums
in CEE. The average economic growth
rate in the region is double the rate of the
other 15 EURO member countries, which
is why we made a firm commitment to
the states in CEE.

MEMBER
COMPANIES

Vienna Insurance Group (VIG) s-a
dezvoltat în mod consecvent, pas cu
pas, devenind cel mai mare grup de
asigurări din Austria și Europa Centrală
și de Est (ECE). Grupul are toată ambiția
să își mențină această poziție în viitor.

2001

Protecting
what matters

CLIENȚI

22 mil
CLIENTS

We consider it our mission to protect
our clients’ most prized possessions. In
offering them a safer, better existence,
we take pride in our slogan „Protecting
what matters”.

Strategia
noastră
multi-brand
și
abordarea de tip antreprenorial la nivel
local ne diferențiază clar de celelalte
grupuri internaționale de asigurări.
Credem cu tărie că diversificarea extinsă
a piețelor, a produselor, a canalelor de
distribuție și a brandurilor reprezintă un
avantaj. Aceast atu ne face mai puțin
dependenți de schimbările specifice
fiecărei piețe.

21%
VIG

MARKET LEADER WITH 21%
LIDER DE PIAȚĂ CU 21%

”

VIENNA INSURANCE
GROUP (AUSTRIA)

Toate afacerile
sunt locale

Avem, de asemenea, o strategie
sustenabilă orientată pe termen lung
pe piețele unde activăm. Nu urmărim
beneficii pe termen scurt. De aceea dorim
să fim considerați un partener stabil și de
încredere în aceste vremuri marcate de
schimbări rapide. Credem că România
are mult potențial și am venit aici pentru a
rămâne pe termen lung.

Protejăm ceea
ce contează

Considerăm că este responsabilitatea
noastră să protejăm valorile care
contează pentru clienții noștri. Le oferim
acestora o viață mai sigură și mai
bună. Iată de ce sloganul nostru este
„Protejăm ceea ce contează”.
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Technology
With its strong R&D tradition, Austria has
developed a wide range of specializations.
The expertise of its people and their almost
obsessive quest for quality and excellence,
has led to many new, future-focused and
world-class technology solutions.

Tehnologie
Tradiția puternică în sectorul R&D le-a permis
companiilor austriece să dezvolte o gamă
largă de produse și servicii de specialitate.
Expertiza profesioniștilor și misiunea lor
aproape obsesivă pentru excelență a rezultat
în multe soluții tehnologice orientate spre
viitor și de calitate mondială.

©sdecoret stock.adobe.com

TEC
HNO
LOGY
WIZ
ARDS

FREQUENTIS

AUROCON
CRAWLER & MOBILE CRANES

+40 21 304 62 60
office@aurocon.ro
www.aurocon.ro
Bringing ideas to life.

MACARALE MOBILE
RAILWAY MACHINERY

Aurocon is an international equipment and service provider, specialized in
the design and execution of electrical installations and industrial automation
systems: mobile cranes, railway machinery, shipyard or maritime cranes,
retractable roofs, heavy lifting equipment.

The Frequentis Group is an international
supplier of communication and
information systems for control centres
with safety-critical tasks. These ‘Control
Centre Solutions’ are developed and
distributed by Frequentis in the business
segments Air Traffic Management. They
include civil and military air traffic control,
aeronautical information management,
air defense, as well as Public Safety
& Transport (police, fire and rescue
services, emergency medical services,
vessel traffic and railways).

IN CLUJ SINCE

2009
ÎN CLUJ DIN

120+

CLUJ TEAM
MEMBERS

+40 720 11 07 68
kurt.eder@frequentis.com
www.frequentis.com
Tailored Solutions for
Networked Communication.

MEMBRII ECHIPEI
DIN CLUJ

We offer support in all the stages of the project, collaborating with our
partners from planning stage, execution and commissioning, providing also
operational assistance and maintenance services.

ECHIPAMENTE
FEROVIARE

RETRACTABLE ROOF &
ROOF CONTROL SYSTEMS

HARBOR &
SHIPYARD CRANES

EMPLOYEES
WORLDWIDE

ACOPERIȘURI RETRACTABILE ȘI
SISTEME DE CONTROL PENTRU ACOPERIȘURI
Aurocon este o companie cu un portofoliu internațional, specializată în
proiectarea și execuția de sisteme industriale de automatizare și instalații
electrice: macarale mobile, echipament feroviar, macarale maritime și de
șantier naval, tavane retractabile sau echipamente de tractare.

MACARALE PENTRU
PORTURI ȘI
ȘANTIERE NAVALE

Oferim sprijin pe întreaga perioadă de derulare a unui proiect de la planificare
și proiectare până la execuție și comisionare, și ne asistăm partenerii, de
asemena, cu servicii de mentenanță.

1 800+

ANGAJAȚI LA NIVEL GLOBAL

50
ȚĂRI

COUNTRIES

Frequentis Group este un furnizor
internațional de sisteme de comunicare
adresate centrelor de control din
domenii safety-critical. Aceste soluții
sunt dezvoltate și distribuite de
către Frequentis în domenii precum
managementul
traficului
aerian
(controlul traficului aerian civil și militar,
gestionarea informațiilor aeronautice,
apărarea aeriană) și siguranță &
transportul public (servicii de poliție,
pompieri și ambulanță, servicii medicale
de urgență, trafic maritim și feroviar).
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ITSDONE
ROMANIA

INFINEON
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+40 31 860 7900
bucharest@infineon.com
www.infineon.com
We make life easier,
safer and greener.

400+

ENGINEERS IN
ROMANIA

INGINERI ÎN ROMÂNIA

15

ANI ÎN ROMÂNIA

YEARS
IN ROMANIA

Automotive & Digital Security Solutions
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+40 31 436 38 21
office@itsdone.ro
www.itsdone.ro
Infineon Technologies Romania is a
subsidiary of Infineon Technologies
AG, a world leader in semiconductor
solutions that make life easier, safer
and greener.

Infineon
Technologies
România
este o filială a Infineon Technologies
AG, lider mondial în soluții de
semiconductori care fac viața mai
ușoară, mai sigură și mai ecologică.

Small, barely visible, semiconductors
have become an indispensable part
of our daily lives. Chips from Infineon
play an essential role in cars and
wherever energy is generated,
transmitted and used efficiently.
They connect the real world with the
digital world and provide security.

Semiconductorii mici, abia vizibili, au
devenit o parte indispensabilă din
viața noastră de zi cu zi. Cipurile de la
Infineon joacă un rol esențial în mașini
și oriunde energia este generată,
transmisă și utilizată eficient. Acestea
conectează lumea reală cu lumea
digitală și ne oferă securitate.

Whether semiconductors are in your
car, your notebook or your debit
card – you can find expertise from
Infineon Romania in many everyday
applications.

Indiferent dacă semiconductorii sunt
în mașina, notebook-ul sau cardul
dvs. de debit - puteți găsi expertiza
Infineon România în multe aplicații de
zi cu zi.

More efficient.
More personal.
More flexible.
ITSDONE Romania is an IT
consulting company, based in
Bucharest, member of the Austrian
group ITSDONE Holding GmbH.

ITSDONE România este o companie
de consultanță IT, cu sediul în
București, membră a grupului austriac
ITSDONE Holding GmbH.

ITSDONE
supports
companies
to develop & better organize their
businesses. With an extensive SAP
consulting experience, the company
offers full cycle implementation
services, SAP licenses and also
Application Management Services –
basically, all of your users’ questions
get the right answers here.

ITSDONE sprijină companiile pentru
a-și dezvolta și organiza mai bine
afacerile. Cu o experiență extinsă
de consultanță SAP, compania oferă
servicii de implementare a ciclului
complet, licențe SAP și, de asemenea,
servicii de gestionare a aplicațiilor toate întrebările utilizatorilor dvs. își
găsesc răspunsurile corecte aici.

BUSINESS DIRECTIONS

DOMENII DE BUSINESS

•
•
•

•
•
•

SAP Consulting
Application Management Services
IT Infrastructure Services

Consultanță SAP
Servicii de Application Management
Servicii de infrastructură IT

INDUSTRIES COVERED

INDUSTRII ACOPERITE

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Production
Insurance
Distribution
Constructions
Utilities
FMCG

Producție
Asigurări
Distribuție
Construcții
Utilități
FMCG

FIRST SAP S4HANA
CLOUD CERTIFIED
COMPANY IN ROMANIA
PRIMA COMPANIE DIN
ROMÂNIA CERTIFICATĂ
PE NOILE SOLUȚII SAP
S4HANA CLOUD

47

CONSULTANTS

60+

SAP PROJECTS

CONSULTANȚI

PROIECTE SAP

13 500

SAP USERS
EVERY DAY

UTILIZATORI SAP PE ZI

+99%

SLA
FULFILLMENT

SLA ÎNDEPLINIT
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KONTRON

KAPSCH
GEOGRAPHICAL FOCUS
Europe

+40 21 4087373
office-romania@kapsch.net

www.kapsch.net/ro

Challenging limits.

1892

FOUNDED IN

FONDATĂ ÎN

10

YEARS IN
ROMANIA

Kapsch Romania is a young company made up of experienced people that
transform the IT&C component into an essential element in achieving the
business objectives of our clients. Even though we are officially present on the
local market for only 10 years as a daughter company of an Austrian Group
founded in 1892, the Kapsch team brings together specialists who, in some
cases, have worked together for over 15 years and have been involved in
large digitalization projects in the private sector in Romania. Through organic
growth and acquisitions, Kapsch Romania now has more than 100 specialists
oriented to deliver professional IT solutions and services to organizations
operating in the financial services, utilities, oil and gas, telecommunications,
retail and public sector. In order to implement the best solutions and systems,
and in the same time, to provide those services that improve the business
processes and the performance of our clients, Kapsch has concluded strategic
partnerships with world-class providers of technology in the IT&C field. As
examples, we can list Cisco (Gold Partner), HP Enterprise (Gold Partner), HP
Inc. (Gold Partner), Oracle (Gold Partner), IBM (Gold Partner), Check Point (3
Star Partner), Microsoft (Gold Partner), Veeam (Gold Partner).

ANI ÎN ROMÂNIA

100

LOCAL
EXPERTS
SPECIALIȘTI LOCALI
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Kapsch România este o firmă tânără formată din oameni cu experiență
ce transformă componenta IT&C într-un element esențial în atingerea
obiectivelor de afaceri ale clienților noștri. Chiar dacă suntem prezenți oficial
pe piața locală de numai 10 ani ca entitate a unui grup austriac fondat în 1892,
echipa Kapsch reunește specialiști care, în unele cazuri, au lucrat împreună
de-a lungul a peste 15 ani și au fost implicați în proiecte de anvergură de
digitalizare a mediului privat din România. Prin creștere organică și achiziții,
Kapsch România are acum peste 100 de specialiști orientați spre livrarea
de soluții și servicii IT profesionale organizațiilor ce activează în sectoarele
financiar-bancar, utilități, petrol și gaze, telecomunicații, retail, precum și în
sectorul public. Pentru a implementa cele mai bune soluții și sisteme și, în
același timp, pentru a oferi acele servicii care îmbunătățesc procesele de
afaceri și performanțele clienților noștri, de-a lungul timpului Kapsch a încheiat
parteneriate strategice cu furnizori de talie mondială de aplicații și soluții în
domeniul tehnologiei informațiilor și al comunicațiilor. Ca să dăm doar câteva
exemple, putem enumera Cisco (Gold Partner), HP Enterprise (Gold Partner),
HP Inc. (Gold Partner), Oracle (Gold Partner), IBM (Gold Partner), Check
Point (3 Star Partner), Microsoft (Gold Partner), Veeam (Gold Partner).

+40 31 437 88 51
KTA_Office@kontron.com
www.kontron.com

China
Algeria

Possibilities start here.

India
Turkey

Saudi
Arabia

2

Kontron Transportation is a leading global supplier of end-to-end
communications solutions for mission-critical networks. Its portfolio includes
GSM-Railways, FRMCS (future railway mobile communication system),
TETRA, DMR, LTE solutions for mission critical networks as well as mobility
solutions for the public transport sector. The company is enabled with the
entire service value chain, from planning, developing and producing to
deploying, integrating, maintaining and operating.
Kontron Transportation invests in research and development and is driving
the evolution into the next generation of broadband solutions for missioncritical networks, for instance as an associated member of the European
research initiative Shift2Rail.

Kontron Transportation este un furnizor de soluții de comunicare com
plete pentru rețele de importanță critică, lider în domeniu. Portofoliul său
include sistemul GSM-R (pentru căi ferate), FRMCS (sistemul de generație
nouă pentru comunicațiile mobile de căi ferate), TETRA, DMR, soluții LTE
pentru rețele de importanță critică, precum și soluții de mobilitate pentru
sectorul transportului public. Compania acoperă întregul lanț de servicii,
de la planificare, dezvoltare și producție până la implementare, integrare,
mentenanța și operarea rețelelor.
Kontron Transportation investește în cercetare și dezvoltare și este lider în
procesul de evoluție către următoarea generație de soluții broadband pentru
rețele de importanță critică, inclusiv ca membru asociat al inițiativei europene
de cercetare Shift2Rail.
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SIEMENS

SCHRACK
SECONET
+40 372 756 316
bucuresti@schrack-seconet.ro
www.schrack-seconet.com/ro

The right solutions in
times of crisis.

112

Schrack Seconet is a high-tech
company based in Austria, specialized
in fire detection and signaling systems,
communication and security systems,
and is recognized as one of the world
leaders in these industries.

Schrack Seconet este o companie
high-tech cu sediul în Austria,
specializată în sisteme de detecţie şi
semnalizare incendiu, de comunicaţie
şi de securitate, recunoscută drept unul
din liderii mondiali în aceste sectoare.

The company has branches in Poland,
Sweden, Hungary, offices in Romania,
Russia, Slovakia, the Czech Republic,
Turkey and India, as well as a network
of local partners in Central and Eastern
Europe and beyond.

Compania are sucursale în Polonia,
Suedia, Ungaria, reprezentanţe în
România, Rusia, Slovacia, Cehia,
Turcia şi India, precum şi o reţea de
parteneri locali în ţările din Europa
Centrală şi de Est și nu numai.

The history of the company begins in
1920 when the famous Eduard Schrack
founded in Austria Radiolaboratorium
Schrack. Over time, the company
has undergone various shareholding
changes, acquisitions or mergers.
Operating independently since 1994,
Schrack Seconet has now grown to
more than 650 employees worldwide.

Istoria companiei începe în anul
1920
când
celebrul
Eduard
Schrack înfiinţează
în Austria
Radiolaboratorium Schrack. În timp,
compania a suferit diverse schimbări
de acţionariat, achiziţii sau fuziuni.
Funcționând independent din 1994
Schrack Seconet a ajuns în prezent la
peste 650 de angajați în întreaga lume.

A member of the Swiss group Securitas
since 1997, Schrack Seconet is
responsible for the development of
fire detection and signaling systems,
communication systems and charging
systems. Schrack Seconet now stands
as a recognized technological leader
through decades of experience and
continuous innovation, supporting
its partners throughout the lifecycle
of the product covering all ranges of
applications and sizes.

Membră a grupului elvețian Securitas
din 1997, Schrack Seconet este
responsabilă
pentru
dezvoltarea
sistemelor de detecţie şi semnalizare a
incendiilor, a sistemelor de comunicaţie
şi a sistemelor de taxare. Schrack
Seconet este acum un lider tehnologic
recunoscut prin deceniile de experienţă
şi inovaţie continuă, care îşi susţine
partenerii pe toată durata de viaţă a
produselor ce acoperă toate gamele
de aplicaţii şi dimensiuni.

+40 21 6296 400
siemens.ro@siemens.com
www.siemens.ro
Ingenuity for life.

Siemens AG (Berlin and Munich) is an
international technology powerhouse
that has stood for engineering
excellence,
innovation,
quality,
reliability and internationality for 170
years. The company is active around
the globe, focusing on electrification,
automation and digitalization.

Siemens AG (Berlin și Munich)
este un jucător global în domeniul
tehnologiei, care de 170 de ani este
un simbol al excelenței în inginerie,
inovație, calitate, fiabilitate
și
multiculturalitate. Compania este
activă în zonele de electrificare,
automatizare și digitalizare.

MAJOR
LOCAL PROJECTS

PROIECTE MAJORE
PE PLAN LOCAL

The first MW of
renewable energy storage

MW

Primul MW de stocare a
energiei regenerabile

Modernization of over
100 electrical stations

100

Modernizarea a peste
100 stații de transformare

Industrial automation
projects for major office
buildings

Automatizare
industrială pentru mari
clădiri de birouri
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YEARS IN
ROMANIA

ANI ÎN ROMÂNIA

2 200+

EMPLOYEES

ANGAJAȚI

4

FACTORIES

6

R&D CENTERS

FABRICI

CENTRE DE
CERCETARE - DEZVOLTARE
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Energy
Agriculture & Forestry
Natural Resources
Sustainability
Energy and environmental technology are
about safeguarding resources and about
solutions which are compatible with the
climate and the environment. In Austria,
there is a unique combination of innovation,
technology and market leaders in the area
of renewable energies and environmental
technologies.

Energie
Agricultură și Păduri
Resurse Naturale
Sustenabilitate
Industria energiei și a tehnologiei de mediu
se referă la protejarea resurselor și la
soluții compatibile cu climatul și mediul. În
Austria există o combinație unică de inovație,
tehnologie și lideri de piață în domeniul
energiilor regenerabile și tehnologiilor de
mediu.

©elenanoeva stock.adobe.com
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EGGER

AGRANA
ROMANIA
+40 372 381 000
office.romania@agrana.com
www.agrana.ro

AGRANA is an internationally oriented Austrian industrial
company. We add value to agricultural commodities
to create industrial products for downstream
MARGARITAR.indd 1
industries. AGRANA represents top product quality,
optimal services as well as innovative ideas and expertise
in terms of product development – products and services
appreciated by our customers around the world.

AGRANA este o companie care se adresează pieței
mondiale prin valorificarea și procesarea produselor
agricole destinate sectorului industrial și prelucrării
28/03/19 09:34
alimentelor. AGRANA înseamnă produse de înaltă
calitate, servicii optimizate, inovații și experiență în
dezvoltarea produselor – apreciate de clienții din întreaga
lume, fie ei companii globale sau firme locale.

We cooperate and serve our clients and partners through
three business segments, Fruit, Starch and Sugar.

Colaborăm și aprovizionăm clienții și partenerii prin trei
linii de business: Fructe, Amidon și Zahăr.

FRUIT: World market leader in fruit preparation and

FRUCTE: Lider mondial in prepararea de fructe și

STARCH: Major manufacturer of customer-specific

AMIDON: jucător important în manufacturarea de

SUGAR: Leading sugar supplier in Central, Eastern

ZAHĂR: liderul pieței zahărului din Europa Centrală,

top producer of fruit juice concentrates in Europe.

starch products and bioethanol in Europe.

and South-Eastern Europe.

AGRANA Sugar is actually running two sugar production
sites – Roman and Buzau – adding value along the entire
food chain, from “field to fork”.
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producător de top de sucuri concentrate în Europa.

produse din amidon și de bioethanol în Europa.

Europa de Est și de Sud-Est.

Agrana produce zahăr în cele două fabrici din Buzău
și Roman, valorificând produsul agricol local pe întreg
lanțul alimentar, “din câmp pe masă”.

EGGER is a family business established
in 1961 in St. Johann in Tirol, Austria.
Since then, we have developed into
one of the most important wood-based
material manufacturers, with 19 plants
across the world. Our products are
found in countless areas of private
and public life, including kitchens,
bathrooms, offices, living rooms
and bedrooms. EGGER has global
customers in the furniture industry,
wood construction and flooring retailers,
as well as DIY markets. Quality, respect
and progress form the basis of our
successful cooperation with employees
and partners.

EGGER Plant
Rădăuți
As an active member of the local
community in Rădăuți and the
surrounding areas, EGGER is
involved in local projects with a high
impact on education, health and
improving living conditions, for which
we have invested EUR 1,5 million.

OPERATING SINCE 2008
PRODUCȚIE DIN 2008
FULLY INTEGRATED FACTORY
FABRICĂ COMPLET
INTEGRATĂ
ONE OF THE LARGEST
GREENFIELD INVESTMENTS
IN ROMANIA
UNA DINTRE CELE MAI MARI
INVESTIȚII GREENFIELD
DIN ROMÂNIA

Afacerea de familie EGGER a fost
fondată în 1961, în St. Johann din Tirol,
Austria. Astăzi suntem unul dintre cei
mai importanți producători de materiale
pe bază de lemn, cu 19 fabrici
amplasate în întreaga lume. Produsele
noastre se găsesc în nenumărate arii
ale vieții private și publice, inclusiv
în: bucătării, băi, dormitoare, birouri,
hoteluri și magazine. EGGER are clienți
din întreaga lume în industria mobilei,
distribuția lemnului și în magazinele
de bricolaj. Calitatea, respectul și
progresul stau la baza unei cooperări
de succes cu partenerii și angajații
noștri.

+40 372 438 000
info-rau@egger.com
www.egger.com
More from wood.

Fabrica EGGER
Rădăuți
Ca membru activ al comunității
locale din Rădăuți și din împrejurimi,
EGGER se implică în proiecte locale
cu impact mare asupra educației,
sănătății și îmbunătățirii condițiilor de
viață, pentru care am investit EUR
1,5 milioane.

COGENERATION
BIOMASS FUELED PLANT
CENTRALĂ CU COGENERARE PE
BAZĂ DE BIOMASĂ
COLLECTS & PROCESSES
RECYCLED WOOD
COLECTEAZĂ ȘI PRELUCREAZĂ
LEMN RECICLAT
ADHESIVES PRODUCTION
INSTALAȚIE DE PRODUCȚIE A
ADEZIVILOR
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HAMBURGER
RECYCLING
We provide quality services and
logistical support regarding
waste collection, consulting &
environmental services.

+40 371 31 58 35
office.ro@hamburger-recycling.com
www.hamburger-recycling.com

2006

IN ROMANIA
SINCE

ÎN ROMÂNIA DIN

7 000

EMPLOYEES AT
GROUP LEVEL
ANGAJAȚI LA NIVEL
DE GRUP

5

CITIES IN ROMANIA

ORAȘE ÎN ROMÂNIA

Cluj-Napoca, Oradea,
Bragadiru, Timișoara,
Arad

141

EMPLOYEES
IN ROMANIA
ANGAJAȚI ÎN ROMÂNIA

13

ȚĂRI EUROPENE

118

HS TIMBER

EUROPEAN
COUNTRIES

+40 372 422 700
office@hs.ro
www.hs.ro

Hamburger Recycling Romania SRL,
part of PRINZHORN HOLDING,
is a trusted brand in the market
for the management of recyclable
materials in Romania, dealing with
the collection and capitalization of
waste paper, cardboard (100,000
tonnes/ year), foil and plastic, as well
as other types of recyclable waste.
We are thus making a substantial
contribution to the protection of the
environment and speed reduction
regarding the consumption of natural
resources.
We are constantly developing our
recycling capabilities by expanding
our activity towards integrated
environmental services, offering
recycling solutions.

Perfection in timber.

Oferim servicii de calitate și
sprijin logistic privind colectarea
deșeurilor, consultanță și
servicii de mediu.
Hamburger Recycling România,
parte a PRINZHORN HOLDING,
este un brand de încredere pe piața
gestionării materialelor reciclabile
din România, ocupându-se de
colectarea și valorificarea deșeurilor
de hârtie, carton (100.000 de tone/
an), folie și plastic, precum și alte
tipuri de deșeuri reciclabile.
Aducem
astfel
o
contribuție
substanțială pentru protecția mediului
și diminuarea vitezei de consum a
resurselor naturale. Ne dezvoltăm
continuu capacitățile de reciclare și
ne extindem activitatea pentru a oferi
servicii integrate de mediu furnizând
soluții complete de reciclare.

WHO WE ARE: HS TIMBER GROUP

CINE SUNTEM: HS TIMBER GROUP

We are HS Timber Group, a long-established wood
processing company of Austrian origin, with very strong
roots in Central and Eastern Europe, especially Romania.
Wood is our passion. With around 3,200 employees in
Austria, Germany and Romania, we produce high-quality
wood products for industrial customers all over the world.
We are passionate about meeting new challenges; they
fire up our imagination. We develop tailor-made solutions
for individual customers, from customized laminated
products for Japanese housing construction and light
wooden panels for American caravans and mobile homes,
to blockboards sold in DIY stores all over Europe.

Suntem HS Timber Group, o companie austriacă cu o
lungă tradiție în prelucrarea lemnului, puternic ancorată în
Europa Centrală și de Est, în special în România. Lemnul
este pasiunea noastră. Cu aproape 3.200 de angajați
în Austria, Germania și România, prelucrăm masă
lemnoasă și livrăm produse din lemn clienților industriali
din toată lumea. Noile provocări sunt pasiunea noastră
și acestea ne stimulează creativitatea. Dezvoltăm soluții
individuale, fie că este vorba despre produse lamelare
pentru constructorii japonezi de case, panouri din lemn
masiv pentru industria americană a rulotelor, sau panel
pentru magazinele de bricolaj din toată Europa.

EMPLOYEES

3 200
ANGAJAȚI

YEARS OF EXPERIENCE
IN WOOD PROCESSING
ANI DE EXPERIENȚĂ
ÎN PROCESAREA LEMNULUI

400

We are open to new ideas and bold when it comes to
facing new opportunities. We actively support sustainable
forestry and community development. Our employees are
best in class and our greatest asset. As a company, we
strive to grow globally and sustainably while giving due
respect to the environment.

Suntem deschiși la noi abordări și avem curajul de a
valorifica oportunități și de a ne realiza obiectivele. Ne
asumăm responsabilitatea față de societate și silvicultură
durabilă. Avem cei mai pregătiți angajați și dorim să ne
dezvoltăm în continuare în mod durabil și să ne extindem.
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J. CHRISTOF
E&P SERVICES
+40 736 110 762
office.jce@christof.com
www.christof.com
Industrial Plant Solutions
That Look to the Future.

2005

IN ROMANIA
SINCE

1 200

EMPLOYEES

Christof Industries has taken the
continually increasing requirements on
the international market as an impetus
for expanding the operative company
locations outside of Austria in order
to be able to act even more efficiently
through this. As a result, Christof
Industries Romania was formed
and now supports the needs and
requirements of the Romanian market.

KRONOSPAN

PETROCHEMICAL
OIL & GAS
ENERGY INDUSTRY

CLIENTS

ÎN ROMÂNIA DIN

ANGAJAȚI

17

LOCATIONS

LOCAȚII

6

CLIENȚI

WORKSHOPS

INDUSTRIA PETROCHIMICĂ
PETROL ȘI GAZE
ENERGIE

ATELIERE

120

În cei 20 de ani în România ne-am
propus mereu să producem cele
mai bune plăci din lemn posibile,
promovând, în același timp, viziunea
noastră
internațională.
Astăzi,
ducem mai departe diversitatea și
expertiza mondială prin produsele
noastre, accentuând calitățile și
personalitățile locale. Am crescut
având
alături
parteneri
care
încurajează dialogul deschis, pe o
piață care necesită îmbunătățiri și
perseverență constante.

Christof Industries a ținut cont de
cerințele din domeniul serviciilor
industriale în continuă creștere
pe piața internațională, fiind un
impuls pentru extinderea locațiilor
companiilor operative în afara Austriei
pentru a putea acționa mai eficient
prin acestea. Așa a rezultat Christof
Industries din România, care susține
nevoile și cerințele pieței românești.

Professional all-round support is
a considerable component of the
success of every project along the
entire added value chain. Through
the competence of the entire group,
perfectly determined co-operation and
an optimal use of resources Christof
Industries in Romania offers individual
system solutions, adapted to customer
needs, on the international market.

Suportul profesional complet este
o componentă considerabilă a
succesului fiecărui proiect de-a
lungul întregului lanț de valoare
adăugată. Prin competențele de la
nivelul întregului grup, cooperare
și utilizare optimă a resurselor,
Christof Industries din România oferă
soluții individuale, adaptate nevoilor
clienților la nivel internațional.

During our 20 years of presence
in Romania we aimed to produce
the best available wood panels,
while promoting our deeply mixed
and international core. Today, we
celebrate the world’s diversity
and global know-how through our
products, by emphasizing local
strengths and personalities. We
grew while trusting our partners
and stakeholders that encourage
open dialogue and help us balance
a market that demands constant
improvement and perseverance.
Trust stays as the very first point on
this continuous exchange between
us and our partners. We want to
reinforce the natural connection to
our communities, by cooperating with
all people involved, in order to tell, in
time, a story worth remembering.

Încrederea rămâne un aspect vital al
acestui schimb constant între noi și
colaboratorii noștri. Ne propunem să
consolidăm legătura naturală cu
comunitățile în care activăm, prin
cooperare cu toți actorii implicați,
astfel încât să spunem, în timp, o
poveste demnă de amintit.

+40 268 408 700
office@kronospan.ro
www.kronospan-express.com/ro

Excellence in
transforming wood.

20+

YEARS
IN ROMANIA

ANI ÎN ROMÂNIA

800+

EMPLOYEES
IN ROMANIA
ANGAJAȚI ÎN ROMÂNIA
FACTORIES
WORLDWIDE
FABRICI ÎN LUME

42

1/5

HOUSES IN THE WORLD
USES OUR PRODUCTS
CASE DIN LUME FOLOSEȘTE
PRODUSELE NOASTRE
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NHR
AGROPARTNERS
NHR Agropartners is an
authorized importer of
agricultural machinery
in Romania for

+40 21 30 07 906
office@vait.ro
www.nhr.ro

NHR Agropartners este
importator autorizat în
România de maşini şi
utilaje agricole pentru

On into new Fields!

When VA Intertrading took over NHR
Agropartners in 2001, we started to
serve Romanian farmers with a team
of 7 people. Over the years we grew
in number, both in machines sold
and people employed. Even with
the huge growth of our organization
we managed to keep a simple and
efficient organizational structure
which allows us to make important
decisions fast. This way we can
choose what is best for both our
partners and for us.
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IN ROMANIA
SINCE

Când VA Intertrading a preluat NHR
Agropartners în 2001 am început
să deservim fermierii români cu o
echipă formată din 7 oameni. De-a
lungul anilor am crescut atât în
numărul echipamentelor vândute
cât și al angajaților. În ciuda creșterii
impresionante am păstrat o structură
organizațională simplă și eficientă, ce
ne permite să luăm decizii importante
cu rapiditate. În felul acesta putem
alege ce este mai bine atât pentru
partenerii noștri cât și pentru noi.

DEUTZ-FAHR
JCB
POTTINGER
HARDI
BOGBALLE
SFOGGIA
HYDRAC
DONDI
EINBOECK
BEINLICH
OLIMAC
FANTINI
BRANTNER
TATOMA
GUESTROWER
MUETHING
DAL-BO
GREGOIRE.

OMV
PETROM
+40 21 40 22 201
office@petrom.com
www.omvpetrom.com
The energy for
a better life.

OMV Petrom is the largest energy
company in South-Eastern Europe,
with an annual Group hydrocarbon
production of 55.4 million boe in
2019. The Group has a refining
capacity of 4.5 million tons annually
and operates an 860 MW high
efficiency power plant. The Group
is present on the oil products retail
market in Romania and neighboring
countries through 793 filling stations,
at the end of 2019, under two brands,
OMV and Petrom.

OMV Petrom este cea mai mare
companie de energie din Europa
de Sud-Est, cu o producție anuală
de țiței și gaze la nivel de grup de
55,4 milioane bep în 2019. Grupul
are o capacitate de rafinare de 4,5
milioane tone anual și operează o
centrală electrică de 860 MW. Pe
piața distribuției de produse petroliere
cu amănuntul, Grupul este prezent
în România și țările învecinate prin
intermediul a 793 benzinării în 2019,
sub două branduri, OMV și Petrom.

OMV Petrom is the largest
contributor to the state budget, with
contributions of EUR 30.4 billion
in taxes & dividends paid between
2005 and 2019.

OMV Petrom este cel mai mare
contribuabil la bugetul de stat, cu
contribuții de EUR 30,4 miliarde în
taxe, impozite și dividende plătite în
perioada 2005 – 2019.

Since 2007, OMV Petrom has
included corporate responsibility
principles into its business strategy.
Between 2007 and 2019, the company
has allocated approximately EUR 66
million to develop communities in
Romania, focusing on environmental
protection, education, health and
local development.

Din 2007, OMV Petrom a integrat în
strategia sa de business principiile
responsabilității corporatiste. Din
2007 până în 2019, compania a
alocat aproximativ EUR 66 milioane
pentru dezvoltarea comunităților
din România, protecția mediului,
educație, sănătate și dezvoltare
locală.
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GAS STATIONS

OMV Aktiengesellschaft, one of the
largest listed industrial companies
in Austria, holds a 51.011% stake in
OMV Petrom. The Romanian State,
through the Ministry of Economy,
Energy and Business Environment,
holds 20.639% of OMV Petrom
shares, Fondul Proprietatea holds
9.99%, and 18.352% is the free float
on the Bucharest Stock Exchange
and the London Stock Exchange.

OMV Aktiengesellschaft, una dintre
cele mai mari companii industriale
listate din Austria, deține 51,011%
din acțiunile OMV Petrom. Statul
român, prin Ministerul Economiei,
Energiei și Mediului de Afaceri, deține
20,639% din acțiunile OMV Petrom,
Fondul Proprietatea deține 9.99%,
iar 18,352% se tranzacționează liber
la Bursa de Valori București și la
Bursa de Valori Londra.

CONTRIBUTION
TO STATE BUDGET
(2005-2019)

30.4 bil EUR

CONTRIBUȚIE LA BUGETUL
DE STAT (2005 - 2019)
CSR INVESTMENTS
(2007-2019)

66 mil EUR

INVESTIȚII CSR (2007 - 2019)
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WABAG
WABAG Water Services Romania
is a 100% subsidiary of VA TECH
WABAG GmbH Vienna. Its work
consists in the construction and
operational
management
of
industrial and municipal water, as
well as wastewater treatment plants.

3

R&D
CENTERS
CENTRE DE
CERCETARE

WABAG Water Services România
este o filială 100% a VA TECH
WABAG GmbH Viena. Activitatea
companiei constă în construcția și
managementul operațional al stațiilor
de tratare a apelor industriale,
municipale și reziduale.

100+

PATENTS
PATENTE

+40 21 409 0200
office@wabag.com
www.wabag.ro
sustainable solutions.
for a better life.

6 000+
PROJECTS
PROIECTE

PERSONALIZED SOLUTIONS FOR:
Industrial and process water treatment
Industrial effluent treatment
Water reclamation systems (Reuse & Recycling)
Municipal wastewater/used water treatment
Drinking water treatment
Operation and maintenance for wastewater treatment plants
SOLUȚII PERSONALIZATE PENTRU:
Tratarea apei industriale și de proces
Tratarea efluenților industriali
Sisteme de recuperare a apei (reutilizare și reciclare)
Tratarea apei reziduale municipale / tratarea apei uzate
Tratarea apei potabile
Operarea și întreținerea stațiilor de epurare
©Laura Pashkevich stock.adobe.com
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COMPANY INDEX
Agrana Romania
Alpla Plastic
ABA (Austrian Business Agency)
ANTO (Austrian National Tourism Office)
Aurocon
Austrian Airlines
Banner Batteries
Baumit
B. Braun Austria
BCR (Banca Comercială Română)
BRUNNBAUER-ARMATUREN
BSS (Building Support Services)
CA Immo
Chamber of Commerce and Industry of Romania (CCIR)
Cineplexx
EGGER
Europapier
Getzner Werkstoffe
Felbermayr Romania
Frequentis
Gebrüder Weiss
Habau PPS Pipeline Systems
Hamburger Recycling
Hammerer Aluminum Industries
Hervis
Hopferwieser International
HS Timber
Humanic
IMMOFINANZ SERVICES ROMANIA SRL
Implenia Baugesellschaft
Infineon
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EDITORIAL TEAM
ECHIPA EDITORIALĂ
Special thanks,
To everyone who contributed to the contents and final success of our 70 years anniversary book!
We would like to thank in particular all the institutions and companies whose
invaluable contribution brought this project to life.

Mulțumim,
Tuturor celor care au contribuit la conținutul și succesul cărții noastre aniversare de 70 de ani!
În mod deosebit, dorim să mulțumim instituțiilor și companiilor
a căror contribuție valoroasă a făcut posibil acest proiect.
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