Delegationsreise unter Leitung des Bayerischen Wirtschaftsministeriums
nach Bukarest, Suceava und Iasi/ Rumänien vom 15. bis 18. Oktober 2018
FIRMĂ / ADRESĂ
#
COORDONARE DIN PARTEA MINISTERULUI
Ministerul Bavarez
pentru Economie, Media, Energie și
Tehnologie
1
Prinzregentenstr. 28
80538 München
DELEGAȚIE ECONOMICĂ

DATE DE CONTACT

BRANȘĂ / SCOPURI

DESCRIERE FIRMĂ

Website: www.stmwi.bayern.de

Branșă: Electrotehnică; Electronică și energetică
Relații de afaceri: Cooperări cu firme care lucrează în domeniul electrotehnic
Scopuri: Crearea de noi contacte, căutare de noi furnizori

Profilul firmei:
Bajog electronic GmbH este dezvoltatorul și producătorul filtrelor de rețea de orice tip și formă cu capacitatea de <1
amperi până la 4.000 de amperi pentru curent continuu până la 25.000 VAC, rețele de stabilizare a impedanțelor de linie
(LISN) pentru curent continuu și alternativ - aplicații până la 1.500 de amperi după normele CISPR, supresoare de
frecvență audio (supresoare de frecvență audio pentru tensiune medie) ajustate pentru toate frecvențele de control până
la > 850/20.000 VAC, aparate portabile pentru analiza de rețea (chiar și pentru nespecialiști), în conformitate cu norma
EN 55011 privind măsurarea tensiunilor perturbatoare.
Scopuri și intenții în România:
Stabilirea de noi contacte de afaceri și căutare de potențiali furnizori.

Branșă: Industria construcțiilor; Prelucrarea lemnului și Industria mobilei
Relații de afaceri: Scopuri: Crearea unor noi relații de afaceri

Profilul firmei:
Crearea de contacte în domeniul industriei forestiere și a lemnului și nu numai; Implementări de proiecte, colaborări și
schimburi de experiență; Colaborări în domeniul cercetării și dezvoltării; Promovarea siviculturii și a exploatării lemnului
sub brand-ul "proHolz Bayern".
Scopuri și intenții în România:
Stabilirea de contacte cu firme ce au scopuri si proiecte comune.
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IHK für München und Oberbayern (Camera
de Comerț și Industrie München)
Website: www.ihk-muenchen.de
Balanstraße 55-59
81541 München

Branșă: Camera de Comerț/Asociație/Instituție publică
Relații de afaceri: Cereri puține pentru piața din România. Pe data de 11.10.2018 se organizează Ziua Economiei din România la Camera
Meșteșugarilor din München împreună cu Camera de Comerț și Industrie din München.
Scopuri: Crearea unor noi relații de afaceri

Profilul firmei:
Cele nouă Camere de Comerț și Industrie din Bavaria reprezintă interesele a aproximativ 990.000 de companii membre.
Mai mult de 50.000 de reprezentanți ai companiilor susțin IHK-urile ca fiind cea mai mare organizație economică din
Bavaria. În plus față de numeroasele servicii oferite, Camerele rezolvă mai mult de 60 de sarcini juridice. Cea mai
importantă sarcină este coordonarea a aproximativ 150.000 de relații de formare profesională. IHK-urile din Bavaria sunt
primul partener pentru peste 70.000 de companii active pe plan internațional. Rata exportului industriei din Bavaria este
de 53%.
Scopuri și intenții în România:
Promovarea relațiilor de afaceri cu reprezentanți ai Guvernului, ai mediului economic, cât și cu diverse firme.
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Eschenbach Zeltbau GmbH & Co KG
Hoher Markstein 18-24
97631 Bad Königshofen

Branșă: Producția și prelucrarea metalelor, a textilelor și îmbrăcămintelor
Relații de afaceri: Distribuția și închirierea corturilor și accesoriilor
Scopuri: Crearea unor noi relații de afaceri

Profilul firmei:
Cu mai mult de 40 de ani de experiență în domeniu, Eschenbach Zeltbau dezvoltă și produce mai mult decât corturi.
Produsele Eschenbach - sisteme de corturi temporare și sisteme pentru hale, reprezintă soluții pentru construcții
adecvate, pe deplin exploatabile, moderne și de înaltă calitate, care îndeplinesc scopul dorit.

Branșă: Logistică
Relații de afaceri: Colaborăm sporadic cu subcontractori din Romania care ne contactează prin intermediul schimburilor de mărfuri.
Scopuri: Dorim să stabilim contacte cu companiile de logistică, de expediere sau de transport. Căutăm parteneriate pentru utilizarea vehiculelor
românești pentru Europa. Transporturi terestre, atât în Germania, cât și din Germania în alte țări europene. În plus, suntem interesați de transporturi
regulate și grupate din și în România.

Profilul firmei:
Gerstlauer Spedition + Logistik GmbH a fost fondată în 1935 ca o companie de transport. De 83 de ani ne-am dezvoltat și
suntem o companie de logistică modernă. În noua locație din Vöhringen, avem mai mult de 40.000 de metri pătrați de
spațiu. Compania are aprox. 150 de angajați și oferă clienților noștri servicii complete, de la încărcare marfă pâna la
livrare oriunde in Europa. Avem peste 70 de camioane proprii și folosim zilnic până la 70 de vehicule străine.
Scopuri și intenții în România:
Căutăm subcontractori de încredere care să transporte în Germania și Europa. De asemenea, suntem deschiși pentru o
colaborare și în ceea ce privește mărfurile.
Profilul firmei:
Bayern Handwerk International GmbH este o societate de promovare a exportului de meșteșuguri bavareze. Societățile
sunt cele șase camere bavareze de meșteșugari. Aproximativ 200.000 de firme de meșteșuguri, cu aproape un milion de
angajați au o cifră de afaceri de 98 miliarde de euro in Bayern.
Sarcinile noastre sunt consultanța de export, organizarea de standuri comune la târguri în străinătate și punerea în
aplicare a măsurilor de dezvoltărilor pe piață.
Scopuri și intenții în România:
Crearea unor noi relații de afaceri în domeniul construcțiilor, restaurării, construcțiilor de mașini, formării profesionale.
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Bajog electronic GmbH
Mühlstrasse 4
94431 Pilsting

Cluster Forst und Holz in Bayern GmbH
Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1
85417 Freising

Gerstlauer Spedition + Logistik GmbH
Emershofer Str. 10
89269 Vöhringen

Website: www.bajog.de

Website: cluster-forstholzbayern.de

Website: www.eschenbach-group.com

Website: www.gerstlauer.com
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Bayern Handwerk International GmbH
Sulzbacher Str. 11-15
90489 Nürnberg

Website: www.bh-international.de

Branșă: Cameră/Asociație/instituție publică
Relații de afaceri: Scopuri: Crearea unor noi relații de afaceri în domeniul construcțiilor, restaurării, construcțiilor de mașini, formării profesionale
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Göschl INT. Transporte + Logistik GmbH
Viehweidstr. 8
83101 Rohrdorf

Tel.: +49 8032 9555-16
Fax: +49 8032 9555-56
Website: www.goeschl.com

Branșă: Logistică
Relații de afaceri: Scopuri: Colaborare cu furnizorii de servicii logistice și cu agenții de recrutare, pentru a găsi șoferi de camioane

Website: www.bayfor.org

Branșă: Relații de afaceri: Scopuri: În calitate de asistent de cercetare, sunt interesat de contacte cu companii românești din domeniul cercetării și inovării care doresc să
participe la consorțiile de proiecte ale UE. Scopul meu este de a reuni partenerii români și bavarezi în propunerile de proiecte de cercetare și inovare
ale UE în cel puțin 5 aplicații de proiecte UE (în special în domeniul IT&C) pentru 2019. Pe termen lung, vreau să construiesc o rețea de cercetare cu
firme românești, care, în următorii ani, vor lucra împreună cu firme bavareze pentru diverse proiecte UE.
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Bayerische Forschungsallianz
Prinzregentenstrasse 52
80538 München
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Profilul firmei:
Suntem o companie mijlocie de transport și logistică, cu sediul în Rohrdorf / Achenmühle. De mulți ani deja suntem
parteneri de logistică pentru multe companii renumite. Realizăm întreaga logistică de achiziții și distribuție pentru aceste
companii.
Profilul firmei:
Alianța pentru Cercetare din Bavaria promovează Bavaria ca un centru de știință și inovare în spațiul european de
cercetare. Aceasta consiliază și sprijină oamenii de știință de la universitățile bavareze și actorii de afaceri în procesul
pentru finanțări europene în domeniul cercetării.
Scopuri și intenții în România:
Stabilirea unei rețele de contacte cu firmele românești de cercetare și inovare, care ar trebui să acționeze ca parteneri
pentru actorii bavarezi în proiectele de UE pe termen lung.
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FIRMĂ / ADRESĂ
T.S.H. - Consulting
Isartalstr.
80469 München

Stahlbau März GmbH
Theresienstraße 4
82319 Starnberg

e.sigma Systems GmbH
Max-Planck-Str. 4
85609 Dornach bei München

J.+V. Reif GmbH & Co KG
Rennweg 137
84034 Landshut

StS Coupling GmbH
Hansaring 6
63843 Niedernberg

Econtech-Theiss GmbH
Waldstrasse 33
86399 Bobingen

Wolf GmbH
Industriestr. 1
84048 Mainburg

COORDONARE DELEGAȚIE
Bayern International GmbH
17 Landsberger Str. 300
80687 München

DATE DE CONTACT

BRANȘĂ / SCOPURI

DESCRIERE FIRMĂ

Branșă: Electrotehnică și electronică; Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor; Media
Relații de afaceri: Account Manager pentru firmă de Software Outsourcing în Craiova
Scopuri: Colaborări cu noi parteneri în domeniul de Outsourcing

Profilul firmei:
Servicii de consultanță prin analize structurale, concepte de marketing, coaching de implementare, implementare
organizațională și tehnică, calificare/educație ulterioară, certificare, organizare pentru IMM-uri și freelancer, cu accent pe
proiecte in statele din Europa de Est, programare si testare in toate limbajele de programare.

Website: www.stahlbau-maerz.de

Branșă: Industria construcțiilor din metal și oțel
Relații de afaceri: Scopuri: Crearea unor noi relații de afaceri

Profilul firmei:
În calitate de atelier de lăcătușerie din 1876 și de companie modernă de construcții oțel și metal, cu 5 maiștri, 2 ingineri, 5
tehnicieni de înaltă calificare și 20 de angajați, avem în industria noastră un renume pentru performanță remarcabilă și
durabilă în domeniul construcțiilor metalice și din oțel de înaltă calitate, cât și în domeniul realizării de proiecte din oțel
inoxidabil în München. Timp de 15 ani, suntem partneri de lungă durată pentru companii din Austria, Cehia, Slovacia etc.
Scopuri și intenții în România:
Extinderea rețelei noastre de firme partenere interne, cât și de companii de producție construcții oțel și metal. Certificarea
conform EN 1090 EXC-2 este absolut necesară! Dacă este necesar, sprijinim, de asemenea, companiile pentru obținerea
certificării conform EN 1090!

Website: www.esigma-systems.com

Branșă: Electrotehnică și electronică; Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor; Industria aerospațială și navigația prin satelit
Relații de afaceri: Scopuri: Crearea unor noi relații de afaceri și colaborare cu firme si organizații în ceea ce privește sistemele de educație și comunicare, aplicații IoT
bazate pe cloud și concepte Smart City.

Profilul firmei:
e.sigma Systems este un producător de sisteme complexe de simulare și instruire pentru organizațiile predominant de
pregătire militară, precum și furnizor de aplicații IoT bazate pe cloud și concepte Smart City
Scopuri și intenții în România:
Crearea unor noi relații de afaceri și colaborare cu firme si organizații în ceea ce privește sistemele de educație și
comunicare, aplicații IoT bazate pe cloud și concepte Smart City.

Website: www.t-s-h.de

Website: www.reif-landshut.de

Website: www.stscoupling.de

Website: www.econtech.de

Website: www.wolf.eu

Profilul firmei:
Firma a fost înființată în 1932. Sunt conducători de piață în domeniul vânzării și serviciului pentru mașini pentru tehnica
comunală și grădinărit, tehnica agricola, tehnica pentru ingrijirea terenurilor de golf, mașini de tuns iarba, de curățat
zăpada, de măturat, de dispersare, de tăiat, ș.a. Lider de piață în Niederbayern. Reprezentanță pentru John Deere, Stihl,
Honda, Agria etc.
Scopuri și intenții în România:
Stabilirea de contacte durabile pentru vânzarea de echipamente noi și second-hand, tehnică de grădinarit și comunală,
tehnica agricola, echipamente pentru intreținere terenuri de golf.

Branșă: Construcția de mașini pentru domeniul agriculturii și silviculturii
Relații de afaceri: Scopuri: Crearea unor noi relații de afaceri

Branșă: Relații de afaceri: Scopuri: Căutăm furnizori în domeniul prelucrării mecanice. În plus, căutăm parteneri de distribuție și clienți finali pentru produsele noastre și sperăm
să înțelegem cât mai bine piața locală.

Profilul firmei:
În domeniul tehnologiei de propulsie, StS Coupling reprezintă produsele de calitate "Made in Germany". Deservim piața
internațională/piața internă, în principal cu burdufuri metalice și elastomeri, ambreiaje de siguranță și magnetice, precum și
conexiuni cu butuc-ax. Toate elementele sunt de asemenea disponibile din oțel inoxidabil. Produsele noastre sunt utilizate
în toate sectoarele industriale, cum ar fi ingineria mecanică, în domeniul automatizării, ambalării și tehnologia alimentară.
Scopuri și intenții în România:
Căutăm furnizori în domeniul prelucrării mecanice și parteneri de distribuție și clienți finali pentru produsele noastre și
sperăm să înțelegem cât mai bine piața locală.

Branșă: Electrotehnică și electronică; Construcția de mașini; Tehnologie de mediu
Relații de afaceri: Proiecte realizate cu HVAC, tehnologii de mediu în domeniul încălzirii și apei menajere
Scopuri: Stabilirea de contacte cu factorii de decizie pentru proiectul: Spitalul Regional de Urgență Iași, care se află în faza pregătitoare. Proiectul
este finanțat din fonduri UE. Suntem interesați de colaborări în domeniul tehnologiei tuburilor pneumatice.

Profilul firmei:
Se ocupa cu dezvoltarea de concepte, comercializarea și instalarea de tehnologii de construcții și echipamente în
următoarele domenii: Sisteme de transport de tuburi pneumatice pentru spitale și instituții financiare, sisteme solare
termice și fotovoltaice, sisteme de încălzire cu biomasă, pompe de căldură, sisteme de control, automatizarea clădirilor.
Se ocupa si de proiecte în domeniul tehnologiei și eficienței energetice, subvenționate la nivel național și european.
Coopereaza cu parteneri, cum ar fi: arhitecți, asociații, municipalități și ministere.
Scopuri și intenții în România:
Introducerea de sisteme de transport de tuburi pneumatice pentru spitale, stabilirea de contacte cu arhitecți, birouri de
proiectare, firme de distribuție în domeniul tehnicii medicale etc.

Branșă: Construcții; Energetică; Ingineria mediului
Relații de afaceri: Agent de distribuție in România
Scopuri: Stabilirea de contacte cu companii și instituții din domeniul tehnologiei de încălzire, aer condiționat și ventilație, precum și în domeniul
cogenerării.

Profilul firmei:
Wolf este un furnizor de sisteme pentru sisteme de economisire a energiei, generatoare de căldură, instalații de ventilație
și climatizare, colectoare solare și unități de cogenerare. Produsele noastre sunt fabricate în Germania ("Made in
Germany"). Avem peste 2000 de angajați în întreaga lume și suntem reprezentați în mai mult de 50 de țări prin filiale sau
distribuitori. Obiectivul nostru strategic pe termen lung este extinderea activității noastre de export la 50% din veniturile
totale.
Scopuri și intenții în România:
Stabilirea de contacte cu companii și instituții din domeniul tehnologiei de încălzire, aer condiționat și ventilație, precum și
în domeniul cogenerării.

Website: www.bayern-international.de
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