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Evenimente

econet

Formarea profesională o
temă de actualitate și interes

Construcția de noi sisteme
solare germane la nivel record

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) a
organizat miercuri, 13.02, la hotel
Marriott, conferința cu tema ”Formarea profesională duală în România”, la care au participat peste
100 de invitați din mediul economic și vorbitori din instituțiile implicate în procesul de învățământ din
România, Germania și Austria.
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EDITORIAL

Extindere energiei solare în Germania a continuat și în 2012 în ritm
record. În total anul trecut au fost
instalate panouri fotovoltaice cu o
putere de 7,6 GW, înregistrânduse astfel un nou record. Anul record a fost până acum 2011, când
s-au instalat 7,5 GW. Prețurile la
energia solară ar urma să scadă
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Conjunctură
Firmele germane așteaptă afaceri profitabile în străinătate
După lunile de iarnă mai puțin favorabile și un an 2012 slab economia germană revine la optimism, mai ales datorită
așteptărilor în ce privește afacerile în
străinătate, arată un studiu realizat de
Uniunea Camerelor de Comerț și Industrie din Germania (DIHK) în rândul a
28.000 de firme. Astfel, 30% din firmele din industrie estimează că cifra lor
de afaceri realizată în alte state decât

Germania va crește în următoarele 12
luni. Doar 14% pornesc de la premisa
înrăutățirii exporturilor.
Pentru anul 2013 DIHK estimează un
plus de 4% la exporturi. Anul trecut
exporturile au crescut față de 2011 cu
3,4%. Așteptările firmelor revin în perimetrul pozitiv, în toate domeniile, dar
mai ales în industrie.
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Buletinul Informativ într-o
nouă prezentare
Ne face o deosebită plăcere
să vă prezentăm
Buletinul
Informativ într-o
nouă înfățișare,
o apariție mai
dinamică, mai
Sebastian METZ
ușor de urDirector general
mărit și care
în același timp sperăm să vă ofere
prin conținutul atent selectat știri și
informații utile pentru activitatea pe
care o desfășurați, dar să vă fie util și
dumneavoastră personal.
Noi teme, o structură nouă, un nou
layout - regăsiți toate acestea nu numai în noul Newsletter, ci și în noua
pagină de internet a Camerei de
Comerț și Industrie Româno-Germane, www.ahkrumaenien.ro, lansată
de curând. Astfel, în Newsletter am
introdus o rubrică nouă, econet romania, în care publicăm informații
actuale din domeniile eficiență energetică, protecția mediului, deșeuri,
energii regenerabile etc.
Atât în Newsletter cât și în pagina
de internet am investit multă muncă și sperăm să fim la înălțimea
așteptărilor cititorilor noștri.
Vă dorim lectură plăcută!
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evenimente
Formarea profesională o temă de actualitate și
interes major
Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) a organizat miercuri, 13.02, la hotel Marriott, împreună cu
secția comercială a Ambasadei Austriei conferința cu tema ”Formarea profesională duală în România”, la care au participat peste
100 de invitați din mediul economic și vorbitori din instituțiile implicate în procesul de învățământ din România, Germania și Austria.
Conferința a fost deschisă de scurte discursuri ale Ambasadorului
Germaniei, Andreas von Mettenheim și celui al Austriei, Michael
Schwarzinger, care au salutat inițiativa organizării unei conferințe
pe o temă atât de importantă cum este educația. Prin mesajele
transmise de ambasadorii celor două țări a fost subliniat sprijinul celor două state care beneficiază de experiența necesară, pe
care sunt dispuse să o împartă.
Participarea doamnei Ministru al IMM-urilor Maria Grapini și a
Ministrului Educației Remus Pricopie cât și a altor reprezentanți
din cadrul aceluiași minister, Stelian Fedorca și Gabriela Ciobanu,
arată interesul Guvernului României pentru acest subiect. Guvernul și-a arătat astfel disponibilitatea de a dezvolta în România formarea profesională duală după modelele de succes din Germania
și Austria. AHK România salută acest lucru și îi asigurăm pe cei
implicați în acest proces de întreaga susținere.
Miniștrii prezenți au recunoscut că disponibilitatea personalului
bine calificat și combaterea șomajului în rândul tinerilor sunt de
o importanță enormă. Un exemplu de proiect de succes în formarea profesională îl reprezintă Școala Profesională Kronstadt,
înființată anul trecut, pe care dl. Werner Braun a prezentat-o pe
scurt. În prezent școala are 224 de locuri aprobate iar în toamna
anului viitor va înmâna primele diplome absolvenților săi.
Concluziile celor prezenți au fost că formarea profesională este
absolut necesară, România având nevoie de muncitori bine
calificați și pregătiți pentru piața muncii.

agenda
Evenimente în România
18-22 februarie - Delegație și simpozion ”Managementul deșeurilor”
În perioada 18-22 februarie 2013 Camera de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană găzduiește o delegaţie germană cu tematica
managementului deşeurilor. Veţi avea posibilitatea să îi cunoaşteţi
pe membrii delegaţiei în cadrul simpozionului organizat în Bucureşti, marți, 19 februarie 2013.
Proiectul se desfăşoară în cadrul programului Ministerului Federal
al Economiei din Germania pentru accesarea de pieţe noi.

5 martie - Întâlnirea membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie
Româno-Germane la hotelul Hilton din Bucureşti
ATENŢIE: Locaţie nouă – hotelul Hilton!
Invitatul primei întâlniri a membrilor din acest an este Ministrul
Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. De mare interes pentru
firmele germane prezente în România, dar și pentru potențiali investitori străini, este modul transparent de accesare și eficientizarea procesului de gestionare a fondurilor europene. L-am invitat
pe dl. Teodorovici să susțină un discurs legat de strategia și de
viitoarele proiecte ale Ministerului pe care îl conduce.
DatA

Locul

tema

18 - 22 februarie

Bucureşti

Delegaţie de afaceri companii germane in România
”Managementul deșeurilor în România”

5 martie

Bucureşti

Întâlnirea membrilor AHK Romînia
ATENŢIE: Locaţie nouă – hotelul Hilton

Arad

Stand comun al Germaniei în cadrul târgului
internațional pentru energie regenerabilă și
eficiență energetică RegEn

3 - 7 iunie

Bucureşti

Delegaţie de afaceri pe tema ”Biogaz Romania”

30 septembrie –
2 octombrie

Bucureşti

Delegaţie de afaceri: companii bavareze în România în
cadrul conferinței de specialitate "Eficiență energetică
în construcții

16 - 18
octombrie

Arad

Stand comun al Germaniei în cadrul târgului
internațional de mediu și energie EcoMediu

11 - 15
noiembrie

Bucureşti

Delegaţie de afaceri. Companii germane în România pe
tema "Eficiență energetică în industrie și logistică

20 - 22
noiembrie

Bucureşti

Stand comun al Germaniei în cadrul târgului
internaţional pentru energie regenerabilă şi eficienţă
energetică Renexpo

6-8
martie

Evenimente în Germania
DatA

Locul

tema

26 februarie 1 martie

München

Întâlnirea reprezentanţilor landului Bavaria

8 martie

Mannheim

Ziua internațională a distribuției 2013

8 - 12 aprilie

Hanovra

Stand AHK România în cadrul Hannover Messe

12 aprilie

Berlin

Forum economic "Energii regenerabile și investiții de
mediu în România

23 - 26 aprilie

Berlin

Delegație de afaceri companii româneşti în cadrul
târgului internațional de specialitate în producerea,
tratarea, manipularea și utilizarea apei Berlin (Wasser
Berlin International)

IHK
Nürnberg

Zi de consultanță

19 - 21 iunie

München

Delegație de afaceri: companii româneşti în cadrul
târgului pentru energie solară Intersolar. Participare
la conferinţa Ministerului Economiei și Tehnologiei din
Germania din cadrul târgului pentru energie solară
Intersolar (20.06.2013)

2 iulie

Frankfurt

Ziua comerțului exterior

21 martie

www.ahkrumaenien.ro
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Conjunctură
Firmele germane așteaptă afaceri profitabile în
străinătate
După lunile de iarnă și un an 2012 slab economia germană revine
la optimism, mai ales datorită așteptărilor în ce privește afacerile
în străinătate, arată un studiu realizat de Uniunea Camerelor de
Comerț și Industrie din Germania (DIHK) în rândul a 28.000 de
firme. Astfel, 30% din firmele din industrie estimează că cifra lor
de afaceri realizată în alte state decât Germania va crește în următoarele 12 luni. Doar 14% pornesc de la premisa înrăutățirii exporturilor. Pentru anul 2013 DIHK estimează un plus de 4% la exporturi. Anul trecut exporturile au crescut față de 2011 cu 3,4%.
Așteptările firmelor revin în perimetrul pozitiv, în toate domeniile,
dar mai ales în industrie. Pentru 2013 firmele aşteptată o creştere
a economiei germane cu 0,7%, după cum reiese din studiul prezentat de DIHK. În ce privește evoluția angajărilor aceasta rămâne
stabilă, nefiind vorba de o creștere a numărului de angajați. 71%
din repondenți rămân la același număr de angajați, doar 15%
intenționează să angajeze personal. În privința investițiilor 57% șiau propus la începutul anului să mențină nivelul investițiilor, 23%
doresc să realizeze mai multe investiții.
Studiul a fost realizat pe baza chestionarului realizat de cele 80 de
camere de comerţ şi industrie locale în rândul unei selecţii reprezentative de firme-membre. Astfel la începutul anului 2013 au fost
evaluate 28.000 de răspunsuri la chestionar, venite de la firme din
industrie (29%), construcţii (6%), comerţ (24%) şi servicii (41%).
Așteptările firmelor germane (în %)
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Exporturile de ciocolată germană însumează
2,7 mld. EUR
Dulciurile provenite din Germania sunt foarte căutate în străinătate.
În perioada ianuarie - noiembrie 2012 au fost exportate 645.000
tone ciocolată germană și alte alimente cu conținut de cacao în
valoare de 2,7 mld. EUR. Conform cifrelor provizorii ale Institutului
Federal de Statistică aceasta a însemnat o creștere în valoare cu
5,7% față de aceeași perioadă din 2011. Cel mai mare importator
de ciocolată germană a fost în această perioadă Franța (13,4%),
urmată de Marea Britanie (11,3%) și Austria (7,7%). Importurile
de ciocolată germană au fost de 1,3 mld. EUR, cele mai multe
provenind din Belgia (26,4%), Olanda (17,4%) și Elveția (14,1%).

Economie
Mai puține insolvențe în Germania
Numărul insolvențelor în Germania a scăzut în primele 11 luni
ale anului trecut în ciuda conjuncturii mai slabe. Din ianuarie
până în noiembrie 2012 au fost înregistrate în Germania 26.419
insolvențe, cu 4,3% mai puține decât în aceeași perioadă din
2011. În luna noiembrie numărul firmelor intrate în insolvență a
scăzut cu 7,5% la 2.211. Dacă această tendință s-a menținut și în
luna decembrie, atunci numărul insolvențelor s-ar situa la cel mai
scăzut nivel de la începutul crizei financiare în anul 2008. În 2011
aproape 30.100 de firme și-au anunțat intrarea în insolvență.
Pe baza cifrelor ultimelor nouă luni în 2012 erau așteptate circa
29.000 de insolvențe.

Economia germană crește cu 0,7%
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în 1950. Către țările din UE au fost exportate produse în valoare de 625,7 mld. EUR, importurile fiind de 577,1 mld. EUR. În
comparație cu 2011 exporturile au scăzut cu 0,3%, în timp ce
importurile au crescut cu 0,9%. În schimb, exporturile în țările din
afara Uniunii au crescut cu 8,8% la 471,7 mld. EUR. În același
timp din acea zonă s-au importat cu 0,4% mai multe produse,
valoarea acestora fiind de 332,1 mld. EUR.
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Comerț
Record al exporturilor și importurilor germane
Germania a exportat anul trecut produse în valoare totală de
1.097,4 mld. EUR, iar importurile au însumat 909,2 mld. EUR,
conform datelor Institutului Federal de Statistică. Astfel, exporturile au crescut cu 3,4%, iar importurile cu 0,7%, marcând totodată cele mai mari valori istorice. Excedentul comercial de 188,2
mld. EUR a fost cel mai mare de la introducerea datelor statistice

Economia germană a înregistrat în 2012 o creștere de 0,7%, chiar
dacă în ultima parte a anului trecut economia a scăzut destul de
puternic. Astfel în ultimul trimestru PIB-ul Germaniei a scăzut
comparativ cu același trimestru din 2011 cu 0,6%, conform datelor transmise de Institutul Federal de Statistică. Unul din principalele motiv pentru această scădere a fost comerțul exterior relativ
slab. În trimestrele anterioare însă economia germană a crescut,
chiar dacă în trimestrul al treilea cu doar 0,2%. Pentru întregul an
2012 creșterea economică a fost 0,7%, confirmând astfel estimările din luna ianuarie.

www.ahkrumaenien.ro
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Cercetare

AHK INFORMEAZĂ

Cheltuieli mai mari pentru cercetare în industria
electronică

Relansare Newsletter și pagina de internet

Firmele din industria electronică germană au avut în 2012 cheltuieli record pentru cercetare și dezvoltare, acestea ridicându-se la
13,5 mld. EUR, ceea ce corespunde unei creșteri de 3,5% față
de anul anterior și cu circa o cincime mai mult decât toate cheltuielile din acest domeniu al economiei germane. Branșa are peste
79.000 de angajați și reprezintă peste un sfert din personalul întregii industrii prelucrătoare.

Cele mai bune mărci germane
Consumatorii germani au decis care sunt cele mai importante
mărci germane, arată cel mai actual Best-Brands-Ranking. Topul
este dominat de concerne precum Adidas, Amazon și Nivea. Magazinul online Amazon a fost declarat ca fiind cea mai bună marcă, anul trecut titlul a fost câștigat de BMW, în 2011 de Volkswagen, iar în 2010 de Google. ”Best Brands” nu se bazează doar
pe părerea subiectivă a unui juriu, ci și pe un studiu reprezentativ
în rândul mai multor mii de consumatori realizat de compania de
cercetări de piață GfK. Au fost avute în vedere două criterii importante: succesul economic de piață și preferința consumatorilor
pentru marca respectivă. La categoria ”Cea mai bună marcă a
unui produs” pe primul loc s-a situat Nivea.
”Best Brands” s-au decernat pentru a zecea oară în acest an,
iar inițiatorii au calculat ce mărci s-au clasat cel mai bine. Astfel,
Miele este cea mai puternică marcă a unui produs în timp ce Lufthansa este cea mai importantă marcă a unei companii.

Social
Numărul șomerilor germani a depășit 3 mil.
Pentru prima dată de aproape doi ani încoace în Germania se
înregistrează peste 3 mil. de șomeri. Agenția federală de ocupare
a forței de muncă pune acest lucru pe seama motivelor sezoniere. În luna ianuarie numărul șomerilor a depășit limita celor 3
mil. Conform ultimelor date, peste 3,130 mil. persoane erau în
căutarea unui loc de muncă. Această cifră înseamnă cu 298.000
mai mult decât în decembrie și cu 54.000 mai mult decât în ianuarie 2011. Însă o asemenea creștere a șomajului se încadrează în
normalitate în această perioadă a anului. Față de luna decembrie,
șomajul a crescut cu 0,7 puncte procentuale la 7,4%. În ianuarie
au fost înregistrate 450.000 de locuri de muncă la Oficiul de muncă, cu 47.000 mai puține decât cu un an în urmă. Se caută mai
ales specialiști în domeniul mecatronică, energie și electronică,
construcții de mașini, transporturi și logistică, dar și în comerț și
sănătate.

În luna februarie am relansat Newsletter-ul și pagina de internet,
într-o prezentare mai modernă și mai accesibilă. În pagina de internet membrii Camerei au acum posibilitatea să achiziționeze
spațiu publicitar. Persoană de contact: Anca Hociotă, tel. 021
2079168, e-mail: hociota.anca@ahkrumaenien.ro.

AHK România se implică în formarea profesională
Evenimentul ”Formarea profesională duală în România”, organizat
în 13.02.2013 în București, a arătat cât de importantă este această temă atât pentru firmele germane cât și pentru cele românești.
Ne-am bucura, dacă ne-ați trimite Feedback-ul dvs. în ce privește
necesitățile actuale de personal calificat ale firmei dvs. Ne dorim
să derulăm și alte activități în sprijinul membrilor noștri, conform
intereselor acestora, de aceea vă rugăm să ne transmiteți care
sunt calificările necesare, în ce regiuni, care este numărul de personal calificat necesar etc.
Persoană de contact: doamna Ruxandra Chiran.
E-mail: chiran.ruxandra@ahkrumaenien.ro

seminarii
Seria de seminarii organizate de Camera de Comerţ şi Industrie
Româno-Germană pentru membrii săi continuă cu teme interesante şi de actualitate:
Data

Limba

Tema

Firma

27
februarie

Română
(10.00 - 13.00)

Închiderea anului fiscal 2012

Mazars Romania

28
februarie

Română
(9.00 – 16.00)

Time Management

Mirad Global

6 martie

Română
(14.00 - 17.30)

Modificări ale codului fiscal
aplicabile în 2013

Baker Tilly Klitou

7 martie

Română (10.0013.00)
Germană (14.0017.00)

Noul Cod de procedură civilă

STALFORT Legal.
Tax.Audit

14 martie

Română
(9.30 – 16.00)

Managementul achizițiilor

Mirad Global

28 martie

Română
(9.30 – 16.00)

Stress management

Mirad Global

11 aprilie

Română
(9.30 – 16.00)

Vânzări și negociere

Mirad Global

Pentru mai multe informaţii şi înscrieri: Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, doamna Manuela Moncea:
E-mail: moncea.manuela@ahkrumaenien.ro
Tel.: +40 21 2231535; Fax: +40 21 2231050

www.ahkrumaenien.ro
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econet romÂnia

Noi membri
Le urăm bun-venit noilor membri ai AHK România:

econet romania este iniţiativa GreenTech a Camerei de Comerţ şi Industrie Româno-Germane (AHK România), o platformă de informare, networking & marketing în
domeniile construcţii, energie şi mediu: www.econet-romania.com

Construcția de noi sisteme solare germane la
nivel record
Extindere energiei solare în Germania a continuat și în 2012 în ritm
record. În total anul trecut au fost instalate panouri fotovoltaice
cu o putere de 7,6 GW, înregistrându-se astfel un nou record.
Anul record a fost până acum 2011, când s-au instalat 7,5 GW.
Prețurile la energia solară ar urma să scadă pentru panourile solare nou introduse în sistem. Tarifele de introducere în sistem au
scăzut în lunile februarie, martie și aprilie cu câte 2,2%. Asociația
pentru energie solară se așteaptă la o reducere a cererii pentru
panouri solare. În ultimul trimestru al anului 2012 cererile au scăzut cu circa 65% față de aceeași perioadă a lui 2011.

Industria germană eoliană în creștere
Industria eoliană germană își propune să crească anul acesta mai
mult decât în 2012. Se dorește construcția de turbine eoliene cu
o putere de 3000 - 3500 MW, conform Asociației pentu Energie Eoliană BWE. Acest lucru ar însemna o creștere între 23% și
44%. În 2012 creșterea a fost de 20% la 2439 MW, capacitatea
totală a turbinelor eoliene situându-se în prezent la 31.000 MW.
Numărul morilor de vânt a crescut cu 1008 la 23.040, numărul
instalațiilor eoliene offshore cu 16 la 68.
Extinderea energiei eoliene este mai puternică în nordul Germaniei, în landurile Niedersachsen și Schleswig-Holstein, Dar și în
landuri din sudul țării precum Rheinland-Pfalz sau Bavaria există
premise foarte bune de dezvoltare a parcurilor eoliene.

ENREG ENERGIA REGENERABILA®2013
Târgul şi conferinţele internaţionale pentru energie regenerabilă
şi eficienţă energetică în construcţii şi renovări, ENREG ENERGIA REGENERABILA®, vă invită să participaţi la cea de a cincea
ediţie în perioada 6-8 martie 2013, la Expo Arad Internaţional.
ENREG ENERGIA REGENERABILA® este singurul târg din regiune şi din ţară, care reuneşte pentru a treia oară interesul a trei
ţări pentru energie regenerabilă: România, Ungaria şi Serbia. Cu
o tendinţă de creştere, acest eveniment internaţional aduce la un
loc tot mai mulţi expozanţi şi participanţi din întreaga Europă. Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană va fi prezentă cu
un stand în cadrul târgului.

Business Development Group
Str. Vasile Alecsandri nr. 16
010639 București
Tel.: +40 21 3179870
Fax: +40 21 3179871
ciprian.nanu@bdgind.ro
www.bdgroup.ro
Ciprian Nanu
Consultanță management

ProCredit Bank SA
Str. Buzești 62-64, et. 1, 2 și 4
011017 București
Tel.: +40 21 2016000
Fax: +40 21 3055663
headoffice@procreditbank.ro
www.procreditbak.ro
Heribert Josef Kailbach
Finanțe, bănci

Capgemini Services Romania
Str. Dr. Iacob Felix 63-69
011033 București
Tel.: +40 21 2098000
Fax: +40 21 4055136
andra-georgiana.anghel@capgemini.com
www.capgemini.com
Cornelia Popescu
Consultanță management

Rehau Polymer SRL
Șos. de Centură nr. 14-16
077180 Tunari, jud. Ilfov
Tel.: +40 21 2665180
Fax: +40 21 2665181
bucuresti@rehau.com
www.rehau.ro
Luciana Hehn, Thomas Schiefer
Ofertant de sisteme şi prestator
de servicii pentru soluţii pe
bază de polimeri în domeniile
construcţii, automotive şi industrie

Creditreform Romania
Str. C-tin Sandu Aldea nr. 25
012061 București
Tel.: +40 21 2307995
Fax: +40 21 2307993
info@creditreform.ro
www.creditreform.ro
Alexandra Popa
Rapoarte de bonitate, recuperare
debite

Smart ID Dynamics SA
Smaranada Brăescu nr. 20C
014206 București
Tel.: +40 21 2332145
Fax: +40 21 2328230
www.smartid.ro
Romeo Iacob
Integrator de sisteme

membrii Camerei informează
Promovări interne la Voicu & Filipescu
Voicu & Filipescu anunţă promovarea avocatelor Diana Condurache, Mădălina Constantin și Carmen Duțescu pe poziția de
managing associate. Măsura a fost luată ca urmare a procesului
anual de evaluare a performanțelor derulat în luna ianuarie.
“Promovările făcute anul acesta reprezintă un pas firesc în dezvoltarea echipei și a celor trei colege numite managing associates,
care și-au demonstrat din plin abilitățile”, a declarat Mugur Filipescu, partener fondator în cadrul firmei.
Totodată, avocatele Georgiana Bădescu și Raluca Mihai – numite
managing associate la începutul anului 2012 și Mariana Popa –
managing associate și coordonatoarea practicii de insolvență a
firmei devin membre ale managing board, forul decizional al Voicu
& Filipescu, alături de cei nouă parteneri – Daniel Voicu, Mugur Filipescu, Daniel Costea, Marta Popa, Raul Mihu, Roxana Neguțu,
Dumitru Rusu, Florin Duțu și Alex Tabacu (tax partner).
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Voicu & Filipescu este unul dintre cei mai importanţi jucători de pe
piaţa locală de avocatură în privinţa cifrei de afaceri. În prezent,
echipa firmei include 55 avocați, consultanți și angajați. Experienţa avocaţilor Voicu & Filipescu este recunoscută internaţional de
ghiduri legale de renume precum Chambers and Partners, Legal500, PLC Which lawyer? şi IFLR1000.

Smart ID specialist în soluții de mobilitate
Smart ID este specializat în soluții de mobilitate și automatizare,
oferim sisteme și soluții complete de automatizare, planificare și
consultanță, soluții software la cheie, servicii profesionale.
Portofoliul de soluții Smart ID este destinat în principal industriilor de producție, automotive, transport & logistică, curierat, retail,
utilități și acoperă, pe lângă echipamente și accesorii hardware de
la cei mai renumiți producători de tehnologie la nivel internațional
și aplicații software pentru trasabilitate produse, automatizarea
proceselor de vânzări, field service, managementul depozitelor,
sisteme de conveioare, optimizarea și planificarea resurselor, inventariere, sisteme automate de etichetare produse, controlul accesului etc.

GrECo JLT Romania - partener în managementul riscurilor
Compania de brokeraj în asigurări și consultanță de risc, GrECo
JLT Romania, oferă soluții de risk management și de transfer de
risc pentru companii din toate industriile (auto, transport & logistică, bănci, construcții, energie, IT etc.).
Printre cele mai recente proiecte finalizate se numără plasarea
unui program complex de asigurare pentru un client din domeniul energiei verzi, implementarea unei scheme de beneficii pentru
angajați din domeniul financiar și identificarea soluției optime de
asigurare pentru culturi agricole.
Serviciile GrECo JLT Romania includ și auditul programului existent de asigurare și elaborarea de rapoarte specifice privind
îmbunătățirea soluției de transfer al riscului precum și asistarea
clienților în procedura de recuperare a despăgubirilor de la asiguratori în caz de daună.
Grupul GrECom își desfășoară activitatea în 50 de birouri cu 710
angajați din 15 țări. Volumul de prime intermediate în 2011 a
depășit 500 mil. EUR. Din grupul GrECo face parte și compania
Ecclesia, unul dintre cei mai dinamici furnizori de servicii din industria germană de asigurări. Prin achiziționarea DEAS (Deutsche
Assekuranz-Makler GmbH), compania de brokeraj în asigurări a
DaimlerChrysler Services Assekuranz-Makler GmbH, Ecclesia,
fondată în 1987, are în prezent peste 1.000 de angajați.
În calitate de partener al JLT International Network, grupul are
acces la o extinsă rețea mondială de servicii. GrECo furnizeaza
soluții individuale în asigurări și risk management pentru companii, asociații și autorități.

Târguri
România în premieră cu stand comun la FRUIT
LOGISTICA BERLIN 2013
România a participat pentru prima dată cu un stand național la cel
mai important eveniment mondial dedicat fructelor și legumelor
proaspete organizat la Berlin – FRUIT LOGISTICA 2013.
În standul cu design modern, subvenționat de Ministerul Agriculturii, și-au prezentat ofertele de fructe și legume următoarele
companii: Hortifruct, Mărul de Sibiu, Efes Export SRL, Leoser
S.A., Berser S.a., Ostrovit S.A., Leader International S.A., Bratesleg Producers Galați, Comly SRL, Angelis SRL, Râureni.
Producătorii noștri s-au bucurat de o atenție deosebită și au stabilit un număr important de contacte de afaceri. Merele de Sibiu,
roșiile și castraveții și nucile au fost extrem de dorite de importatorii prezenți la târg, de lanțurile de super- și hipermarketuri,
de fabricile de conserve și procesatorii de fructe și legume. Toți
expozanții și-au anunțat intenția de participare și la ediția de anul
viitor.
FRUIT LOGISTICA este cea mai importantă platformă de afaceri
și comunicare pentru comerțul internațional de fructe și legume.
Pe o suprafață de aproximativ 100.000 mp au fost prezenți peste
2.500 de expozanți din 78 țări, iar numărul vizitatorilor de specialitate, veniți din 120 de țări, s-a ridicat la 55.000.
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Târguri în Germania

WASSER BERLIN INTERNATIONAL, Berlin

ITB Berlin, Berlin

23 - 26 aprilie 2013
Târgul internațional pentru apă și apă uzată
http://www.wasser-berlin.de/en/

6 - 10 martie 2013
Bursa internațională a turismului
http://www.itb-berlin.de/en//

LIGNA Hannover, Hanovra

WIN Part 2, Istanbul
21 - 24 martie 2013
Târgul internațional pentru automatizări, electrotehnică, hidraulică
și pneumatică, logistică
http://www.win-fair.com/en/index.html

HANNOVER MESSE, Hanovra
8 - 12 aprilie 2013
Repere în înalta tehnologie
http://www.hannovermesse.de/home

Promotion World, Hanovra
8 - 12 aprilie 2013
Târgul internațional pentru articole promoționale
http://www.promotion-world.de/home
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kleininger.carmen@ahkrumaenien.ro
Internet: www.ahkrumaenien.ro
Închiderea ediției: 18.02.2013

6 - 10 mai 2013
Târgul internațional pentru prelucrarea lemnului
www.ligna.de

Linux Tag, Berlin
22 - 25 mai 2013
Locul internațional de întâlnire pentru open source software
www.linuxtag.org

Persoane de contact:
Deutsche Messe Hannover şi Messe Berlin:
Luminiţa Constantin, Tel. 021 2079164;
E-mail: constantin.luminita@ahkrumaenien.ro
Spielwarenmesse Nürnberg şi ExpoReal München:
Rosemarie Negrea, Tel. 021 2079167
E-mail: negrea.rosemarie@ahkrumaenien.ro

În atenţia membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie
Româno-Germane
Doriţi să ne comunicaţi ceva?
S-a schimbat conducerea firmei dumneavoastră? Inauguraţi un nou sediu?
Aţi semnat un contract important? etc.
Trimiteţi un scurt comunicat de presă doamnei Carmen Kleininger
E-Mail: kleininger.carmen@ahkrumaenien.ro
Tel.: +40 21 2079150, 2231531
Fax: +40 21 2231538
Informațiile au fost preluate și prelucrate din presa germană și cea românească. Nu garantăm corectitudinea informațiilor.
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