
BANCA DE DATE PENTRU COLABORARE | DESCRIEREA PROIECTULUI 

Ce este banca de date pentru realizarea de colaborări? 

Firmele austriece manifestă un interes deosebit în vederea găsirii de parteneri români din domeniul metalurgie și 
prelucrarea metalelor. În acest sens ele se află în căutarea de furnizori, de parteneri de outsourcing și de 
subcontractanți pentru relații de afaceri pe termen lung. Pentru a sprijini firmele austriece în demersul lor de a 
căuta parteneri de afaceri adecvați, formăm o bancă de date în vederea realizării de colaborări, în care se pot 
înregistra gratuit toate companiile românești din domeniul metalurgic și al prelucrării metalelor, care doresc relații 
de afaceri cu companii austriece. Pe lângă datele de contact aceasta va conține și informații cu privire la domeniul 
exact de activitate al companiei și la produsele Dumneavoastră precum și la procedeul de prelucrare și finisare. 

ADVANTAGE AUSTRIA România pune la dispoziție banca de date firmelor austriece, care se află în căutarea de 
companii partenere în România. Prin înregistrare vă asigurați că profilul Dumneavoastră în variantă scurtă va fi pus 
la dispoziția tuturor firmelor austriece interesate iar acestea vă vor putea contacta direct. 

Cum funcționează înregistrarea în banca de date pentru realizarea de colaborări? 
Înregistrarea în banca de date pentru realizarea de colaborări este simplă, funcționează rapid și este gratuită. 
Completați formularul de la paginile următoare, cel mai bine în format digital, salvați conținutul și transmiteți-l 
prin e-mail la bukarest@advantageaustria.org. 

Echipa ADVANTAGE AUSTRIA verifică, dacă informațiile sunt complete și inteligibile iar dacă sunt întrebări, vă 
contactează telefonic. După verificare primiți de la noi o scurtă informare despre recepția înscrierii 
Dumneavoastră, despre verificare și includerea în banca de date. 

Informații importante | Protecția datelor 
Datele privind persoane și compania transmise de către Dumneavoastră prin intermediul formularului de mai jos 
vor fi prelucrate și salvate în cadrul băncii de date în vederea realizării de contacte și a inițierii colaborărilor de 
afaceri dintre companiile austriece și cele românești. Informațiile prelucrate și salvate în banca de date pentru 
realizarea de colaborări nu sunt accesibile publicului larg, ele fiind puse exclusiv la dispoziția acelor companii 
austriece, care caută parteneri de colaborare pe piața românească și doar în acest scop.  

Preluarea în banca de date pentru realizarea de colaborări se face în baza transmiterii unui formular completat 
corespunzător (autocompletat) și prin acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal și privind compania în 
scopul preluării acestora în banca de date pentru realizarea de colaborări. O actualizare a datelor cuprinse în 
banca de date este posibilă în orice moment prin transmiterea unui formular actualizat. Retragerea acceptului 
pentru prelucrarea și stocarea datelor în cadrul băncii de date pentru realizarea de colaborări este posibilă în orice 
moment prin transmiterea unui mesaj in acest sens către bukarest@advantageaustria.org.  

Decizia de a prelua companii în banca de date pentru realizarea de colaborări revine exclusiv ADVANTAGE 
AUSTRIA București, care își rezervă în orice moment dreptul de a refuza sau retrage o companie din banca de date 
pentru realizarea de colaborări, fără indicarea motivelor, care au condus la această decizie.  

Despre ADVANTAGE AUSTRIA 

ADVANTAGE AUSTRIA cu reţeaua sa internaţională de ca. 110 birouri în peste 70 de ţări oferă firmelor austriece şi 
partenerilor lor internaţionali o paletă largă de servicii. Un număr de ca. 800 de colaboratori şi 35 de consultanţi 
din întreaga lume vă oferă sprijin pentru a găsi partenerul şi furnizorul cel mai potrivit din Austria. Organizăm 
anual aprox. 1.200 de evenimente pentru a înlesni încheierea de parteneriate. Alte servicii oferite de ADVANTAGE 
AUSTRIA se orientează atât pentru găsirea de importatori, distribuitori sau reprezentanți comerciali, cât și pentru 
obținerea de informații detaliate despre domeniul de afaceri vizat și posibilitatea de a intra pe piața austriacă. 
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CONTACT 

Aveți întrebări suplimentare sau doriți să discutați cu noi personal? Vă stăm cu plăcere la dispoziție: 

ADVANTAGE AUSTRIA București ADVANTAGE AUSTRIA Cluj-Napoca 
Ambasada Austriei - Secția Comercială Biroul Comercial al Ambasadei Austriei 
Strada Logofăt Luca Stroici 15 Str. Tăietura Turcului 47 
RO-020581 București RO–400221 Cluj-Napoca 
T +40 (372) 068 900 T +40 (264) 433 481 
F +40 (372) 068 909 F +40 (264) 433 157 
bukarest@advantageaustria.org  clujnapoca@advantageaustria.org 
www.advantageaustria.org/ro www.advantageaustria.org/ro 

Banca Comerciala Romana - BCR 
Calea Victoriei 15A 
RO-030023 București 
dl. Tobias Seiferth
T +40 (724) 246 775
tobiaswaldemar.seiferth@bcr.ro 
www.bcr.ro

mailto:bukarest@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org/ro
http://www.advantageaustria.org/ro
mailto:tobiaswaldemar.seiferth@bcr.ro
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FORMULAR ÎN VEDEREA PRELUĂRII ÎN BANCA DE DATE PENTRU REALIZAREA 
DE COLABORĂRI 

Prin prezentul formular solicităm preluarea în banca de date a ADVANTAGE AUSTRIA pentru realizarea de 
colaborări din domeniul metalurgic și al prelucrării metalelor. Participarea în cadrul băncii de date pentru 
realizarea de colaborări nu este legată de nici un cost și poate fi întreruptă în orice moment prin transmiterea unui 
mesaj în scris la E bukarest@advantageaustria.org.  

Declarație pentru protecția datelor 

  Suntem de acord cu prelucrarea și stocarea datelor referitoare la persoană și la firmă, transmise în cadrul 
formularului de mai jos, cu scopul de a fi preluate în banca de date pentru realizarea de colaborări și confirmăm 
faptul că am citit și am luat la cunoștință informațiile de mai sus cu privire la protecția datelor. 

  Suntem de acord cu prelucrarea și stocarea datelor referitoare la persoană și la firmă transmise în cadrul 
formularului de mai jos în vederea transmiterii către noi de informații actualizate (newsletter), de informații privind 
proiecte și manifestări ale ADVANTAGE AUSTRIA. Retragerea acordului este posibilă în orice moment prin 
transmiterea unui mesaj în acest sens la   
E bukarest@advantageaustria.org. 

Date despre companie 
(Câmpurile marcate cu * trebuiesc completate în mod obligatoriu și sunt absolut necesare pentru preluarea în 
banca de date.) 

Date despre companie* 

Demunirea firmei* 

Sediul firmei (adresa) * 

Telefon* 

Fax* 

E-Mail*

Website* 

Date despre persoana împuternicită* 

Nume* 

Poziția în firmă* 

Telefon* 

E-Mail*

Mobil* 

Limba (RO, EN, DE) * 

Persoana de contact pentru potențiali parteneri de colaborare* 

Nume* 

Poziția în firmă* 

Telefon* 

E-Mail *

Mobil* 

Limba (RO, EN, DE) * 
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Producția principală 
Compania noastră oferă următoarele produse: 

Producerea și prelucrarea de table 

 tablă subțire (≦ 2,99 mm) 
 tablă medie (3,00 mm - 4,75 mm) 
 tablă groasă (≧ 4.76 mm) 

Producția de piese și componente metalice 

 piese de mici dimensiuni, piese de precizie (<100 mm) 
 piese și componente de mărime medie (100 - 1000 mm) 
 piese mari, structuri metalice mari, componente mari (> 1000 mm) 

Producția este 
 în serie mică  
 în serie medie 
 în serie mare  

Construcția de mașini și instalații: 

 producție individuală, categoria producție, producție cheie, prototipuri 
 producție în serie mică și medie 
 producție în serie mare 

Producția și întreținerea instrumentelor 

 Producția și întreținerea instrumentelor 

Construcții metalice 

 construcții de oțel cu clasa de execuție până la EXC 1 
 construcții de oțel până la EXC 2 
 construcții de oțel până la EXC 3 
 construcții de oțel până la EXC 4 
 construcții din aluminiu 
 alte construcții metalice 

Branșele vizate: 

 Managementul deșeurilor și recycling    Agricultura  
 Industria de automobile   Industria alimentară 
 Industria chimică     Industria aeronautică 
 Electrotehnica   Tehnică medicală 
 Energie   Construcția de mașini și prelucrarea metalelor 
 Industria maselor plastice și a prelucrării   Industria mobilei și decorațiuni interioare 
 Clădiri și infrastructură   Industria celulozei și hârtiei 
 Green Industries   Industria farmaceutică 
 Producția de vehicule agricole   Construcția de nave 
 Prelucrarea lemnului, silvicultură   Sectorul echipamentelor de siguranță 
 Tehnologie pentru servicii comunale   Industria textilă 

 Altele: 



Prelucrarea metalelor 
În cadrul producţiei noastre vă oferim următoarele tehnologii de prelucrare: 

Metale-arhetipuri 

 turnare sub presiune   sinterizare 
 turnare fină   turnare prin injecţie 
 turnare în cochilă   turnare în nisip, formă pierdută 

 Altele: 

Proceduri de fabricaţie 

 ştanţare   tăiere cu laser 
 găurire   tăiere cu plasmă  
 tăiere cu flamă   tăiere cu fierăstrău 
 strunjire   şlefuire 
 frezare   tăiere 
 filetare   împingere  
 rindeluire    tăiere cu jet de apă 
 honuire 

 Altele: 

Proceduri de separare 

 îndoire de profile şi bare   presare 
 prelucrare tablă, îndoire tablă   rotunjire 
 extrudare   forjare 
 tragere la rece   sudură 
 lipire   zicuire 
 tăiere cu laser   ambutisare 
 lipire prin topire   antrenare 
 nituire   laminare 
 stampare  

 Altele: 

Prelucrări chimice şi termice 

 corodare 
 cărbunare  
 tratamente electroerozive 
 calcinare 
 călire 
 nitrare 

 Altele: 

CNC  
 Maşini de prelucrat CNC 



  fosfatare 
  vopsire cu pulbere 
  vopsire PUR 
  roluire 
  tăiere cu fierăstrău 
  sablare cu nisip 
  şlefuire 
  tăiere 
  sudare 
  sablare (altele) 
  vopsire sintetica 
  ambutisare 
  şlefuire cu tambur 
  înnegrire 
  înnobilare 
  aurire 
  alămuire 
  nichelare 
  argintare 
  zincare 
  laminare 
  tăiere cu jet de apă 

Tratarea suprafeţelor: 

 vopsire 
  ştanţare 
 balotinare 
  băiţuire 
 acoperire 
  prelucrare tablă 
  îndoire tablă  
  găurire 
  tăiere cu flamă  
 brunare/înnegrire 
 cromatizare 
 anodizare 
 strat epoxidic 
 colorare 
 galvanizare 
  gravură 
 îndoire 
 sablare cu bile 
 lepuire 
  procedeu micro-şi superfinisaj 
  lăcuire umedă 
  tăiere cu plasma 

 Altele: 

 aluminiu 
 plumb 

 brom 

 bronz 

 crom 

 fier 

 aur 

 cauciuc 

 fontă 

 cobalt 

 cupru 

 mase plastice 

 magneziu 

 oţel mangan 

 alamă 

 metale neferoase 

 nichel 

Loc pentru detalii cu privire la materialele prelucrate (fonta, tipuri speciale, etc.) Materiale



 platină 

 argint 

 sodiu 

 titan 

 wolfram 

 zinc 

 Altele: 

Parc de maşini 

Maşini mari 

Centre CNC 

dispozitive de ridicare 

(incl. sarcina de ridicare) 
laboratoare de  
testare si verificare 

Dorim să vă comunicăm în plus: 

Aproape de reuşită… 

Mulţumim pentru interesul dumneavoastră de a participa la realizarea băncii de date Colaborare româno-
austriacă – Prelucrarea metalului. 
După ce aţi completat toate informaţiile, salvaţi şi trimiteţi-ne fişierul la adresa de email E 
bukarest@advantageaustria.org.  
Echipa ADVANTAGE AUSTRIA vă va contacta în scurt timp.

CONTACT 

Mai aveţi întrebări sau doriţi personal să ne contactaţi? Cu plăcere vă stăm la dispoziţie: 

ADVANTAGE AUSTRIA Bucuresti 
Ambasada Austriei - Sectia Comerciala 
Strada Logofat Luca Stroici 15 
RO-020581 București 
T +40 (372) 068 900 
F +40 (372) 068 909 
bukarest@advantageaustria.org  
www.advantageaustria.org/ro 

ADVANTAGE AUSTRIA CLUJ-NAPOCA 
Biroul Comercial al Ambasadei Austriei 
Str. Taietura Turcului 47 
RO–400221 Cluj-Napoca 
T +40 (264) 433 481 
F +40 (264) 433 157 
clujnapoca@advantageaustria.org 
www.advantageaustria.org/ro 
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