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Delegație de afaceri Logistică intermodală 
România, 20-24 iunie 2022 

 

Privire de ansamblu asupra delegaţiei 
 

În cooperare cu Logistics Alliance Germany, Camera de Comerț și Industrie Germano-Română (AHK România) organizează o delegaţie de 

afaceri în România în perioada 20 – 24 iunie 2022. Proiectul este derulat ca parte a programului de accesare de noi piețe al Ministerului 

Federal al Economiei și Climei (BMWK) pentru întreprinderile germane mici și mijlocii (IMM-uri). Delegaţia se adresează IMM-urilor 

germane, în special din domeniul logisticii intermodale cu accent pe domeniul feroviar și maritim. 

 
 

 

Potenţialul pieţei 
 

Finalizarea rețelei transeuropene de transport (TEN-T) până în 2030-

2050 reprezintă un angajament ferm al UE și joacă un rol esențial în 

asigurarea bunei funcționări a pieței interne și în menținerea 

competitivității globale. În România sunt încă necesare investiții 

suplimentare semnificative în ceea ce privește transportul intermodal și 

infrastructura feroviară și maritimă/portuară pentru atingerea acestor 

obiective. 

 Cunoaşteţi partenerul dvs. de afaceri de mâine! 
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  Program –  Simpozion de specialitate și întâlniri B2B, 21 iunie 2022 București 
 

Marți, 21 iunie 2022 

09:30 – 10:00  Înregistrarea participanţilor 

HotSpot Workhub Calea Griviţei 82-98 et. 1 | Cladire The Mark, Corp Podiumul | RO-010735 Bucuresti 

10:00 - 10:20 

 

 

 

 

10:20-10:40 

 

 

10:40-11:00 

 

 

11:00-11:30 

 

 

 

 

 

11:30-12:00 

 

12:00-13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00-13:30 

Cuvânt de bun venit  

- Ahmed Bekov, Șeful Departamentului Economic al Ambasadei Republicii Federale Germania 

- Sebastian Metz, Director General, AHK România  

- Dr. Jens Klauenberg - Șef de birou, Förderverein Logistics Alliance Germany e. V 

 

Dezvoltarea nodurilor intermodale în România  

-  Ștefan Roșeanu – Președintele Autorității pentru Reformă Feroviară 

 

Performanța și know-how-ul în domeniul logisticii germane  

- Dr. Jens Klauenberg - Șef de birou, Förderverein Logistics Alliance Germany e. V 

 

Scurte prezentări ale companiilor germane despre produsele, tehnologiile, serviciile și posibilele 

domenii de cooperare:  

o Barth + CO Spedition GmbH & Co. 

o Johann Dettendorfer Spedition Ferntrans GmbH & Co. KG 

o Kombiverkehr Deutsche Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr GmbH & CO KG 

 

PAUZĂ DE CAFEA 

 

Panel de discuții: Logistica intermodală în România - provocări și oportunități  

o Sebastian Metz - Director General AHK România  

o Romeo Dumitru - Vicepreședinte ARILOG (tbc) 

o Ana Dumitrache - Country Head, CTP România (tbc) 

o Alina Silaghi - Director, Agenția de Dezvoltare Locală Oradea (tbc) 

o Florin Goidea - Director General, Administrația Porturilor Maritime Constanța (tbc) 

o Marcela Costea - Director General, Administrația Porturilor Dunării Maritime (tbc) 

 

Scurte prezentări ale companiilor germane despre produsele, tehnologiile, serviciile și posibilele 

domenii de cooperare:  

o Bayern Engineering GmbH & Co. KG 

o Duisburger Hafen AG 

o TX Logistik AG 

13:30 - 14:30  Pauză de prânz & networking 

14:30 - 18:00  Discuții individuale B2B pentru companiile germane 

De la ora 18 Cocktail de networking  

 

* Limba de desfășurare a evenimentului este limba germană/română cu traducere simultană 

** Pentru toate componentele programului se aplică: Sub rezerva unor posibile modificări în cursul planificării. 
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Nr. Firma Descriere & Produse Obiective în România 

1 BARTH+CO SPEDITION GmbH & 
Co. KG 
 

www.barth-co.com  

 
 
 
 
Participant: 
Sebastian Faust  
Reprezentant legal 
Germană, Engleză  

Domeniul economic: transport & logistică 
Anul înființării: 1959 
Numărul de angajați: 409 
 
Activitățile firmei:  
-  oferă soluții versatile de transport, gestionarea 
lanțului de aprovizionare, depozitare și 
consultanță 
 
Produse/Servicii:  
- Transport rutier 
- Transporturi speciale 
- Expeditor de mărfuri textile 
- Import, export, expertiză 
- Soluții de logistică și depozitare 
 
Compania se bazează pe tehnologiile de ultimă 
generație din domeniu - echipamente 
performante pentru flotele de camioane și 
sisteme IT în domeniul logisticii / depozitării și al 
transportului. 
 
 
  

Cooperare cu: 
- companii de transport şi logistică  
- companii din domeniul construcțiilor 
feroviare/tehnologiei feroviare/transportului 
feroviar;  
- companii din industria maritimă 
 
Sprijin oferit partenerilor:  
- instruire tehnică 
- sprijin pentru personal 
 
Grupuri țintă:  
-  parteneri de cooperare care au experiență în 
domeniul transportului intermodal.  
- dorește să extindă și să consolideze în 
continuare serviciile pentru clienți – este o 
companie neutră din punct de vedere climatic. În 
acest scop, căutăm parteneri experimentați și 
eficienți.  
 
- compania are deja o reprezentanță în România 
 

2 Bayern Engineering GmbH & Co. 
KG 
 
www.trenpex.com 

 

 
  
Participant: 
Erich Kühbandner 
Director General 
Germană, Engleză 
 

Domeniul economic: digitalizarea 
transportului feroviar  

Anul înființării: 2012 

Numărul de angajați: 7 
Cifră de afaceri anuală (mil.€): 1 

Cota de export (%): 50 

 
Produse/Servicii:  
Dezvoltare de hardware şi sotfware pentru 
trenuri, optimizare procese 
 
Utilizarea produselor/serviciilor companiei 
în: 
- soluţii software pentru logistică 
- software ERP 
- TAF-TSI / Feedback către sistemele 
operatorilor de rețele feroviare 
 
Avantaje: 
- Soluție unică pentru detectarea/identificarea și 
digitizarea automată a traficului feroviar. 
- Automatizarea proceselor logistice: 
intrarea/ieșirea vehiculelor/containerelor, 
cântărirea, înregistrarea timpului de staționare. 
 
 
 

Cooperare cu: 
- autoritățile și organismele publice (responsabile 
cu trafic și planificare urbană) 
- companii din domeniul construcțiilor 
feroviare/tehnologiei feroviare/transportului 
feroviar;  
- companii din industria maritimă 
- institute/instituții din domeniul transportului & 
logisticii 
 
Profilul partenerului:  
- Proprietari / operatori de căi ferate de legătură. 
- Societăți industriale cu linii de cale ferată. 
 
Parteneri pentru distribuție: 
- importator cu cunoștințe din industrie 
 
Sprijin oferit partenerilor:  
- instruire tehnică 
 
Grupuri țintă:  
-  Logistică/operațiuni pentru căi ferate de legătură 
de toate tipurile: porturi, rafinării, uzine industriale, 
parcuri industriale etc. 
IT: Digitalizarea și automatizarea proceselor 
logistice 
 
Produse complementare deja vândute de 
parteneri: Lucrări de instalații electrice și 
mecanice în domeniul feroviar 
 
 
 
 

3 Johann Dettendorfer Spedition 
Ferntrans GmbH & Co. KG 
 
www.dettendorfer.de  
  

 
 
Participant: 
Johann Dettendorfer  
Responsabil achiziții 
Germană, Engleză  

Domeniul economic: Transport & logistică 
Anul înființării:  1825 
Numărul de angajați: 651 
Cifră de afaceri anuală (mrd.€): 110 
Cota de export (%): 28,5 
 
Produse/Servicii: 
- TRANSPORT ȘI EXPEDIERE 
FTL/LTL - încărcături parțiale / complete, 
Flotă proprie, 
Transport de deșeuri și materiale reciclabile 
certificate, 
Transport pentru industria auto și furnizori, 
Transport de oțel și fier vechi,  
Transport profesional pentru mărfuri în vrac 
Transport expres 
Urmărirea expedierilor 
 

Cooperare cu:  
- companii de transport şi logistică  
- companii din domeniul construcțiilor 
feroviare/tehnologiei feroviare/transportului 
feroviar;  
- companii din industria maritimă 
- asociaţii industriale ca multiplicatori 
 
Parteneri pentru distribuție: 
- importatori, distribuitori 
- importator cu cunoștințe în industrie 
 
Sprijin oferit pentru producție: 
- pe bază de contract (export de bunuri fabricate la 
comandă, eșantioane 
 
Sprijin oferit partenerilor:  
- participare cu capital 

http://www.barth-co.com/
http://www.trenpex.com/
http://www.dettendorfer.de/
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- LOGISTICĂ ȘI DEPOZITARE 
Logistică de depozit 
Parc de rezervoare 
Oțel, fier vechi și logistică în vrac 
Curățarea și repararea vagoanelor 
 
- SERVICII ȘI COMERȚ 
Comerț cu carburanți - motorină și combustibil 
pentru încălzire - Bavaria și Austria, 
Service auto, 
Dettendorfer truck service,  
Cumpărarea și vânzarea de camioane, 
Închiriere de camioane, 
Imobiliare. 
 
Utilizarea produselor/serviciilor companiei 
în: 
- Transport 
- Logistică 
- comerț 
 
Avantaje: 
Cuprinde transportul feroviar & rutier 
Flotă proprie / echipament propriu 
 
 
 
  

- sprijin pentru personal 
- sprijin în cercetare & dezvoltare 
 
Grupuri țintă:  
- companii care oferă servicii de expediere 
- companii care sunt interesați de servicii de 
expediere în Europa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
4 Duisburger Hafen AG 

 
www.duisport.de  
 
 
 
 
 
 
 
Participant: 
Christoph Schwarz 
Membru în Consiliul de 
Conducere 
Germană, Engleză  

Domeniul economic: Transport & logistică  
Anul înființării: 1926 
Numărul de angajați: 1.600 
Cifră de afaceri anuală (mil.€): 346,8 
 
Duisburger Hafen AG este proprietarul și 
compania de administrare a portului Duisburg și 
operează la nivel mondial împreună cu filialele 
sale sub numele de duisport Group. Două treimi 
din capitalul social al societății este deținut de 
statul Renania de Nord-Westfalia și o treime de 
orașul Duisburg. 
 
Produse/Servicii: 
- Terenuri industriale și proprietăți imobiliare 
logistice 
- Servicii de logistică 
- Logistica de ambalare 
- Logistică contractuală 
 
Duisport este un furnizor de servicii complete 
recunoscut la nivel mondial în sectorul logisticii, 
oferind o gamă completă de servicii, de la 
administrarea locației până la servicii logistice în 
domeniile logisticii ambalajelor, transportului 
feroviar de marfă, logisticii de proiect și 
consultanței. 
 
Utilizarea produselor/serviciilor companiei în: 
- servicii logistice / transport intermodal 
- logistică de ambalaje 
- logistică contractuală 
 
Avantaje: 
- Gateway Duisburg 
- furnizor neutru de platforme 
- portofoliu diversificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cooperare cu: 
- reprezentanţi ai agenţiilor de dezvoltare 
regională în România  
- asociaţii industriale ca multiplicatori  
- companii de transport şi logistică  
- companii din domeniul construcțiilor 
feroviare/tehnologiei feroviare/transportului 
feroviar;  
- companii din industria maritimă 
- instituții / institute din domeniul transporturilor & 
logisticii 
 
Sprijin oferit partenerilor: 
- sprijin pentru personal 
- Punerea la dispoziție a rețelei propri /Volumul 
transportat  
 
Grupuri țintă:  
- Companii de logistică & transport 
- Economie navală 
- Noduri intermodale / porturi 
- Întreprinderi feroviare 

http://www.duisport.de/
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Nr. Firma Descriere & Produse Obiective în România 

5 Kombiverkehr Deutsche 
Gesellschaft für kombinierten 
Güterverkehr mbH & Co. KG 
 
 
www.kombiverkehr.de/en 

 

 
 
Participant: 
Ali Pulat Eginbas 
Manager 
Engleză 
 
 
 

Domeniul economic: Transport & logistică 
Anul înființării: 1969 
Numărul de angajați: 114 
Cifră de afaceri anuală (mil.€): 397 
 
Activitățile firmei: 
- Kombiverkehr oferă servicii naționale și 
internaționale în domeniul transportului combinat 
rutier-feroviar (în Europa). 
 
Produse/Servicii: 
- Furnizarea de servicii de transport combinat 
RoRo + feroviar și rutier + feroviar / intermodal 
între Turcia și Europa pentru companiile de 
logistică și de expediere a mărfurilor în ambele 
direcții.   
 
Utilizarea produselor/serviciilor companiei în: 
- Toate tipurile și dimensiunile de containere 
deținute de companiile de logistică și de 
expediție, precum și remorcile adecvate pentru 
transportul feroviar, sunt transportate într-un 
sistem intermodal, oferind o combinație de 
moduri de transport: RoRo + feroviar și rutier + 
feroviar. În acest sens, pot fi transportate toate 
grupele de produse, cu excepția grupelor de 
mărfuri periculoase din clasele 1 și 7, care pot fi 
încărcate în unitatea de transport. 
 
Avantaje: 
- Preț competitiv 
- Timp de tranzit convenabil 
- Preț fix pe tot parcursul anului 
 

Cooperare cu: 
- companii de transport şi logistică  
- operatori feroviari și de transport maritim 
- instituții / institute din domeniul transporturilor & 
logisticii 
- companii cu experienţă în achiziţiile publice 
 
Profilul partenerului 
Companii de transport, logistică și expediție 
interesate de transportul intermodal și care sunt în 
căutare de soluții de transport combinate (cu 
accent pe feroviar) care operează între România și 
Europa și între România și Turcia. 
 
Sprijin oferit partenerilor: 
- Susținere pentru cercetare & dezvoltare 
- Instruire tehnică 
 
Grupuri țintă:  
- Expeditori de mărfuri / companii de transport & 
logistică și operatori de transport 
 
 
 

6 TX Logistik AG 

 
 www.txlogistik.eu 

 

 
 
Participanți: 
Albert Bastius 
COO  
Germană, Engleză, Română 
 
Stefano Noseda 
Manager regional de vânzări 
pentru Europa de Sud-Est/Europa 
de Est  
Germană, Engleză, Italiană 

Domeniul economic: Transport şi logistică 
Anul înființării: 1999 
Numărul de angajați: 500 
Cifră de afaceri anuală (mil.€): 244 
 
Activitățile firmei: 
- TX Logistik este una dintre cele mai mari companii de 
transport pe şine din Europa 
- dezvoltarea de concepte de transport de bunuri „fără 
graniţe” şi oferirea de soluţii speicfice branşei 
- coordonareau cu fluxurile de de marfă la nivel 
european şi administrarea completă a lanţurilor de 
livrare 
 
Produse/Servicii: 
- Road Rail Logistics 
- Ocean Rail Logistics  
- Rail Freight Logistics 
 
Utilizarea produselor/serviciilor companiei în: 
- EVU / transport de bunuri pentru clienți 
 
 
Avantaje: 
- Reducerea emisiilor de CO2 
- Transport ecologic 
- Costuri de transport mai mici în comparație cu 
transportul rutier 

Cooperare cu:  
- companii de transport şi logistică  
- companii din domeniul construcțiilor 
feroviare/tehnologiei feroviare/transportului 
feroviar;  
- companii din industria maritimă 
- instituții / institute din domeniul 
transporturilor & logisticii 
 
 
Grupuri țintă:  
- Companii de transport & logistică 
- Producători 
- Companii - Comerț cu amănuntul/cu 
ridicata 
- Companii - Industria auto 
- Companii industriale 
 
 
 
- compania are deja partener de distribuţie 
şi clineţi finali în România 

 

 

 

 

http://www.kombiverkehr.de/en

