
 

 

 

 

„Secția Comercială a Ambasadei Austriei la București organizează în perioada  24.03 - 26.03.2014 

o misiune de sondare a pieţei cu tema "Servicii de gospodărire comunală în Transilvania". O 

delegaţie de firme austriece de renume va vizita cu această ocazie Braşovul, Sibiul şi Cluj Napoca, 

iar Secţia Comercială a Ambasadei Austriei va organiza împreună cu administraţiile locale din 

fiecare oraş, seminarii pe această temă. Vor fi abordate subiecte din domeniul administrării apelor 

potabile, a apelor menajere, al tehnologiei gospodăririi comunale, al energiilor regenerabile şi al 

mediului, precum şi al infrastructurii urbane si comunale. De mare interes sunt proiectele care 

urmeaza sa fie realizate in urmatoarea perioada de sprijin financiar UE2014–2020. 

 

Firmele austriece participante se bucura de un mare prestigiu pe plan european si international. 

Multe dintre ele sunt deja un partener durabil în România în domenii precum administrarea 

deşeurilor, a apei menajere, al tehnologiei mediului şi desigur în domeniul infrastructurii, al 

energiei din surse regenerabile etc.  

Participanţii romani la seminariile respective vor avea ocazia să se întâlnească cu reprezentanţi ai 

companiilor austriece şi să discute oportunitatea încheierii unor colaborări şi parteneriate. Se va 

asigura traducerea din limbi straine in romana si invers. 

  

Cand: 25.03.2014 

Unde: Hotel Continental Forum Sibiu, Piaţa Unirii 10, Sibiu 

  

Cei interesaţi să participe la acest eveniment sunt invitaţi să se adreseze Secţiei Comerciale a 

Ambasadei Austriei la Bucureşti, E bukarest@advantageaustria.org |  

 T +40 372 068 900.  

Inregistrarea la adresa de e-mail mentionata este obligatorie.” 
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Misiune de sondare a pieţei „Servicii de gospodărire comunală în Transilvania“ 

 

25.03.2014 |  Sibiu 

 

 

                                                               PROGRAM 

 

 

Marţi, 25 martie 2014 

  

08:30 – 12:30 Simpozion „Servicii de gospodărire comunală Sibiu“ 

(Hotel Continental Forum Sibiu, Piaţa Unirii 10, Sibiu, T +40 372 692 

692) 

 

 Cuvânt de bun venit din partea Consiliului judeţean şi din partea 

Primăriei Sibiu 

 Prezentarea delegaţiei austriece 

Rudolf Lukavsky, Consilierul Comercial al Ambasadei Austriei 

Bucureşti 

 Prezentarea Companiei locale de apă, a consiliului judeţean şi a 

primăriei privind proiecte planificate 

 Discuţii individuale 

 

 

12:30 – 13:30 

 

Bufet de prânz cu networking  în prezenţa autorităţilor, a asociaţiilor şi a 

companiilor locale  

 

13:30 – 15:30 

 

Vizita unei unităţi de ape reziduale din zona Sibiu 

 

15:30 – 18:00 

 

Transfer spre Cluj 

  

 

Va rugam sa confirmati participarea pana vineri 21.03.2014 la tel: 0269/230274, fax 0269/211831. 

 

 


