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Camera de Comerţ şi Industrie a României a derulat, în cursul lunii 
ianuarie 2015, o consultare cu mediul de afaceri românesc pentru 
identificarea recomandărilor antreprenorilor cu privire la cele mai bune 
modalităţi de reducere a evaziunii fiscale, fenomen care afectează 
deopotrivă mediul public şi pe cel privat. 
Camera de Comerţ şi Industrie a României este membră a Pactului 
pentru Fiscalitate, o iniţiativă a mediului academic şi a celui privat, cu 
scopul de a elabora o serie de principii menite să consolideze un sistem 
fiscal predictibil şi transparent, în vederea dezvoltării afacerilor şi 
creşterii economiei româneşti. 

Rezultatele studiului pot fi consultate aici. 

Pactul pentru Fiscalitate 

Oportunităţi de dezvoltare a relaţiilor  

comerciale dintre România şi El Salvador,  

discutate la Camera de Comerţ şi  

Industrie a României 

Preşedintele CCIR, dl. Mihai Daraban, a primit în data de 30 ianuarie 
vizita de lucru a ES Ambasadorul Republicii El Salvador, acreditat la 
Bucureşti şi Reprezentant Permanent la Naţiunile Unite, doamna 
Carmen Maria Gallardo Hernandez. Discuţiile care au avut loc în cadrul 
acestei întrevederi s-au axat pe cooperarea bilaterală dintre România şi 
El Salvador şi pe creşterea schimburilor comerciale. 
Ambasadorul Republicii El Salvador a prezentat proiectul de dezvoltare a 
infrastructurii pe coasta Pacifică a Republicii şi a vorbit despre 
importanţa portului La Union şi creşterea schimburilor comerciale între 
cele două ţări. 

 COMUNICATE DE PRESĂ 
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COMUNICATE DE PRESĂ 

În acest context, preşedintele CCIR, dl. Mihai Daraban, a precizat că America Latină poate oferi 
României noi posibilităţi comerciale şi economice şi a subliniat importanţa portului Constanţa ca 
punct de legătură între Marea Neagră şi Dunăre. Totodată, dl. Daraban a menţionat că România le 
poate oferi studenţilor din America Latină diverse oportunităţi de pregătire universitară. 
Un alt punct de interes pentru preşedintele CCIR a fost stabilirea unui sistem prin care companiile 
autohtone vor reuşi să obţină consultanţă privind extinderea afacerilor pe piaţa din El Salvador. 

 
EVENIMENTE INTERNE 

Cursul se adresează responsabililor cu gestiunea deşeurilor, responsabililor şi specialiştilor în domeniul 
managementului de mediu, precum şi persoanelor care doresc să se califice sau să-şi diversifice 
cunoştinţele în domeniu gestionării deşeurilor. Programul de specializare se desfăşoară pe baza 
învăţării interactive, astfel încât 75% din timp va fi alocat aplicaţiilor practice, iar restul de 25% va fi 
alocat asimilării de cunoştinţe teoretice şi va cuprinde ca elemente de noutate întocmirea Planului de 
management al deşeurilor şi evaluarea Sistemului de management al deşeurilor prin audit intern. 
Cursul se va desfăşura în perioada 16-18.02.2015 în Bucureşti, la sediul CCIR – Business Center, bd. 
Octavian Goga nr. 2, Tronson III, intrarea E, etajul 3, Sala Banatul. 
Mai multe detalii. 

Pentru înscriere la curs  vă  

rugăm să completaţi formularul 

de participare şi să îl transmiteţi 

l a  a d r e s a  d e  e -

mail:   iuliana.calin@ccir.ro   sau  

pe   fax: 0213190156. 

Persoana de contact: Iuliana 

Călin, Manager proiect, Biroul 

P r o i e c t e  E u r o p e n e , 

Departamentul Analiză, Politici şi 

Afaceri Publice, tel.: 0213117534. 

http://ccir.ro/event/specialist-in-managementul-deseurilor-cod-cor-325713/
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Camera de Comerţ şi Industrie a României are plăcerea de a vă face cunoscută oportunitatea de a 
participa la  EXPO 2015 Feeding the Planet, Energy for life,  Milano, Italia. EXPO 2015, eveniment de 
anvergură mondială organizat în jurul temei principale, a hranei, se va desfăşura pe o durată de 6 
luni în perioada 1 mai – 31 octombrie 2015. Expoziţia se va bucura de participarea a peste 140 de ţări 
şi peste 20 de milioane de vizitatori. 
România şi-a anunţat oficial participarea la Expo Milano 2015 încă din anul 2011. Prezenţa Românei 
la acest eveniment va fi sub motto-ul Living with nature – Convieţuind cu natura şi îşi propune să 
transmită lumii întregi imaginea unei ţări unde tradiţionalul se îmbină cu modernul, care este în 
armonie cu natura şi care oferă surse de hrană accesibile, sustenabile şi de încredere. 
Pavilionul dedicat ţării noastre se bucură de o suprafaţă de 887 metri pătraţi şi este împărţit în două 
nivele: primul prezintă imaginea de actualitate a varietăţii resurselor naturale iar cel de al doilea 
prezintă imaginea tradiţională a gospodăriei româneşti. Expoziţiile sunt grupate în 8 arii principale 
precum biodiversitate, cultura şi energia verde, fructe şi legume, cultură şi tradiţie, arta culinară, 
grădină, casă şi verandă. Sperăm ca acest eveniment deosebit care prezintă numeroase aspecte 
culturale importante şi fascinante ale României şi ale altor 140 de ţări de pe glob, să se bucure de 
atenţia dumneavoastră şi vă invităm să accesaţi pagina oficială a evenimentului 
la www.expo2015.org. 

EVENIMENTE EXTERNE 

http://www.imm-expo.ro/
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Camera de Comerţ şi Industrie Arad (www.ccia-arad.ro) 

ACTIVITATEA MEMBRILOR 

♦ Participă la cel mai mare Târg de Vânătoare și Pescuit - Fehova din Budapesta (Ungaria) 
Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură a judeţului 
Arad vă invită să participaţi, în data de 12 februarie 2015, 
la misiunea economică la cel mai mare Târg de 
Vânătoare și Pescuit - Fehova din Budapesta (Ungaria). 
Evenimentul Fehova (12-15 Februarie 2015) este o 
expoziţie de vânătoare şi pescuit care se desfăşoară în 
fiecare început de primăvară în capitala Ungariei, 
la  Budapesta, în cadrul complexului Hungexpo şi care 

adună an de an cele mai importante firme ce produc articole de pescuit şi vânătoare, cele 
mai importante magazine de profil din Ungaria, cât și parte gastronomică impresionantă. 
Mai multe detalii. 
Persoană de contact: Andrea Kranowszky Nagy, Mobil:  +40.730.188 297/E-mail: andrea.kranowszky@ccia-
arad.ro. 

 
♦ România-Ungaria-Serbia: pentru a VII-a oară împreună la ENREG ENERGIA 
REGENERABILA® 2015! 

Cel mai mare târg pe energie regenerabilă și eficienţă 
energetică în construcţii și renovări din vestul ţării, 
ENREG ENERGIA REGENERABILA® va reveni pentru a 
VII-a oară, între 4-6 martie 2015, la Expo Arad.  ENREG 
va fi marcat de o serie de întâlniri, workshop-uri și 
conferinţe importante care vor dezbate aspecte 
practice, tehnice și legislative cu privire la tematici din 
sfera regenerabilelor: energie solară fotovoltaică, 
biogaz, cogenerare, hidroenergie, energie din lemn, 
eficienţă energetică în clădiri, energie din deșeuri, 
iluminat cu LED, consultanţă și altele. 

Mai multe detalii. 
Contact presă: Anca Oprea, PR&Communication Manager, REECO RO EXPOZIȚII SRL 
Tel: +40 (0) 257-230919, Fax: +40 (0) 257-230998, oprea@reeco.ro. 
 

♦ Invitație seminar - Agricultură – șansa de inovare în 2015 
Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură a judeţului Arad împreună cu Asociatia 
Judeţeană a Gospodarilor Maghiari Arad vă invită, marţi, 10 februarie 2015, la sediul CCIA 
Arad de pe strada Cloșca, nr. 5, la prima ediţie a seminarului de informare “Agricultură – 
șansa de inovare în 2015”. 
Evenimentul își propune să prezinte cele mai importante linii de finanţare în agricultură, 
șanse de inovare, legislaţie în domeniu, cât și oferte de educaţie în agricultură.  
ntrarea este liberă! 
Pentru detalii și confirmări: Andrea Kranowszky Nagy, Mobile:  +40.730.188 297/ 
Email: andrea.kranowszky@ccia-arad.ro 

http://www.ccia-arad.ro/ro/participa-la-cel-mai-mare-targ-de-vanatoare-si-pescuit-fehova-din-budapesta-ungaria~150~0.html
http://www.ccia-arad.ro/ro/romania-ungaria-serbia-pentru-a-vii-a-oara-impreuna-la-enreg-energia-regenerabila-reg-2015~152~0.html
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Camera de Comerţ şi Industrie Bacău (www.ccibc.ro) 

ACTIVITATEA MEMBRILOR 

♦ Camera de Comerţ şi Industrie Bacău organizează 
cursul: Inspector în domeniul Sănătății şi Securității 
în Muncă, Bacău, 16-20 februarie 2015. 
Mai multe detalii. 
Detalii suplimentare si înscrieri la:  
Scoala de Comerţ şi Industrie Bacău, Manager curs: Angela 
Dumitru, Mobil: 0748.886.411 Tel: 0234.518.536, Email: 
office@sscbacau.ro  
 

♦ Camera de Comerţ şi Industrie Bacău organizează 
cursul: Stivuitorist, Bacău, 23 februarie-30 martie 
2015. 
Mai multe detalii. 
Detalii suplimentare si înscrieri la:  
Scoala de Comerţ şi Industrie Bacău, Manager curs: Florin Dudu, 
Mobil: 0748.886.415 Tel: 0234.518.536, Email: 
office@sscbacau.ro  

Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud (www.cciabn.ro) 

♦ De ce ar trebui să ne gândim la managementul de proiect ca la o meserie liberală?  
Din ce în ce mai des companiile utilizează abordări noi pentru a genera schimbarea atât de necesară 
într-un mediu concurenţial plasat sub umbrela globalizării. Una din abordările utilizate este legată de 
obiective, rezultate, performanţă – elemente care provin din managementul de proiect.  
Mai multe detalii... 

http://ccibc.ro/events/event/curs-inspector-in-domeniul-sanatatii-si-securitatii-in-munca/
http://ccibc.ro/events/event/curs-stivuitorist/
http://www.move-fse.ro/wp-content/uploads/2015/01/DE-CE-AR-TREBUI-S%C4%82-NE-G%C3%82NDIM-LA-MANAGEMENTUL-DE-PROIECT-CA-LA-O-MESERIE-LIBERAL%C4%82-.pdf
http://ccibc.ro/events/event/targ-de-nunti/
http://bistritamariagefest.cciabn.ro/
http://www.primavaracadourilor.cciabn.ro/
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Camera de Comerţ şi Industrie Botoşani (www.cciabt.ro) 

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov (www.ccibv.ro) 

♦ Camera de Comert Indistrie si Agricultură Botosani invită companiile care activează în 
sectorul electronic să participe la webcast-ul gratuit care va avea loc în data de 5 februarie 
2015, organizat de EURIPIDES.  
EURIPIDES este un program tip cluster al EUREKA (retea interguvernamentală activă în 
domeniul promovării inovatiei si cercetării – dezvoltării) care sustine proiecte si initiative 
din domeniul sistemelor electronice inteligente.  
Operatorii economici care doresc să-şi promoveze ideile şi proiectele cu rol de dezvoltare 
de noi produse electronice inovative sau care caută colaboratori externi sunt invitaţi să 
transmită pe adresa: remy.renaudin@euripides-eureka.eu următoarele informaţii: scurtă 
descriere a organizaţiei, motivul iniţiativei, domeniul de cercetare şi dezvoltare vizat, 
problema care se va rezolva prin derularea proiectului, segmentul de piată căruia se 
adresează si profilul partenerilor căutaţi. Propunerile de proiecte şi studii trebuie să vizeze 
următoarele pieţe: industria aerospaţială, automatizare, electronic auto, aplicaţii marine, 
consumabile medicale, electrice, echipamente de testare, de transport, de securitate, 
sisteme pentru concept ”smart home” şi ”smart cities”. 

ACTIVITATEA MEMBRILOR 

♦ Consultanții CCI Braşov au atras 9 milioane de euro din fonduri europene în 2014 
Centrul de consultanţă al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov a reuşit în 2014 să atragă 
nouă milioane de euro din fonduri europene pentru finanţarea unor proiecte de investiţii 
ale unor companii braşovene, a declarat Silviu Costea, preşedintele CCI Braşov. „În paralel, 
pentru implementarea proiectelor aprobate în anii anteriori (prin care s-au atras în judeţul 
nostru fonduri la nivelul a 11 milioane de euro) consultanţii noştri au acordat asistenţă 
specializată mediului de afaceri sau viitorilor comercianţi, care vor putea beneficia – şi pe 
viitor – de o gamă variată de servicii (în mare parte, gratuite) puse la dispoziţia lor în cadrul 
organizaţiei noastre”, a mai spus Costea. 
Potrivit acestuia, anul trecut, 900 de braşoveni s-au recalificat într-o meserie în urma celor 
56 de cursuri de formare. „La sfârşitul anului 2014, CCI Braşov a autorizat un număr de 37 
de programe de formare profesională în profesii solicitate pe piaţa muncii din regiune, 
dintre care menţionăm Agent de turism-ghid, Manager îmbunătăţire procese, Manager de 
inovare, Recepţioner de hotel”, a mai spus Costea, care a arătat că la cererea marilor 
angajatori în acest an va fi organizat şi un curs de pregătire în meseria de sudor. 
Numărul operatorilor economici care au devenit membri ai Camerei în anul 2014 a fost de 
62, în acest moment instituţia înregistrând un număr total de 564 de membri. 
De remarcat este şi faptul că, în cadrul sistemului cameral naţional, CCI Braşov se situează 
pe poziţiile 3-4 din punct de vedere al veniturilor realizate, al numărului de membri şi al 
proiectelor atrase, „ceea ce reprezintă o confirmare a calităţii echipei şi activităţii CCI 
Braşov”, a mai spus şeful organizaţiei. 
Sursa: Biz Braşov 
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Camera de Comerţ şi Industrie Brăila (www.cciabr.ro) 

ACTIVITATEA MEMBRILOR 

http://www.cciabr.ro/pages/targuri-si-expozitii/targuri-si-expozitii-proprii/salonul-auto-pro.php
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ACTIVITATEA MEMBRILOR 

Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti (www.ccib.ro) 

Mai multe informaţii aici. 
 
Persoana de contact:  
Roxana Gheorghe  
tel: 021.311.62.56,  
fax: 021. 319.26.96, e-mail: 
roxana.gheorghe”ccib.ro. 

Camera de Comerţ şi Industrie Cluj (www.ccicj.ro) 

♦ Camera de Comerţ și Industrie a Municipiului București (CCIB), împreună cu Asociaţia 
Exportatorilor și importatorilor din România (ANEIR) organizează, în perioada 19-22 mai 
2015, o misiune economică la Geneva, Elveția, cu tema ”Prezentarea potențialului 
industriei românești la Centrul European de Cercetări Nucleare (CERN) din Geneva”. 
Evenimentul este înscris în Programul de Promovare a Exportului în anul 2015 al Consiliului 
de Export al României (PPE-2015), existând posibilitatea subvenţionării parţiale a 
cheltuielilor din bugetul programului. 
Formularul de înscriere se poate accesa aici. 
 
Pentru detalii suplimentare și confirmări, persoane de contact: 
Mircea Toader, consilier al președintelui pentru relaţii externe 
tel: 021 319 0105, mobil: 0723 144 663/0725 161 894, fax: 021 319 2696, e-mail: mircea.toader@ccib.ro. 
Georgia Sima, consilier, tel/fax: 021 311 4499, e-mail: georgia.sima@ccib.ro   

♦ Vizita BERD la Camera de Comerț şi Industrie Cluj 
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a efectuat o vizită la sediul 
Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, în data de 2 februarie 2015.  
Domnul Dragoş Iliescu - Principal Banker, din partea BERD a prezentat politica de investiţii a 
instituţiei şi felul cum BERD sprijină firmele clujene. Clujul este pe primul loc în România în 
privinţa investiţiilor în firme,  efectuate de către BERD.  
Domnul Ştefan Dimitriu, Preşedintele Camerei de Comerş şi Industrie Cluj a prezentat 
trendul economiei judeţului şi posibile oportunităţi de finanţare din judeţul Cluj, în special 
în domeniile: producţie şi furnizare de energie electrică şi cel de IT.  
Experţii BERD sunt dispuşi să organizeze, în parteneriat cu CCI Cluj , o dezbatere pe teme de 
interes cu oameni de afaceri din Cluj.  
Cu această ocazie reprezentantul BERD a vizitat S.C. FARMEC S.A. şi AROBS TRANSILVANIA 
SOFTWARE în Cluj-Napoca. 

https://docs.google.com/forms/d/1Qj0AWTqdzFTB9BCxoYrApT7V0XuUDFWM7Z4jIydqGjg/viewform
http://www.ccib.ro
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Camera de Comerţ şi Industrie Constanţa (www.ccina.ro)  

♦ Târgul de Turism "VACANŢA" 2015, ediția a 
VI-a, 6 - 8 martie 2015 
Târgul de Turism "VACANȚA" Constanţa 2015 - 
se adresează publicului larg, dornic să 
călătorească în ţară și peste hotare, aflat în 
căutarea unor destinaţii turistice originale, care 
să corespundă, din toate punctele de vedere, 
necesităţilor fiecăruia de petrecere a timpului 
liber. 
Mai multe detalii. 
Informaţii suplimentare: Lucia Calenici  
e-mail: lucia.calenici@ccina.ro – 0725.308583 
Mihaela Lăzăreanu e-mail: mihaela.lazareanu@ccina.ro 
– 0727.706255. 
 

♦ TINIMTEX Târgul Național de Îmbrăcăminte 
şi Încălțăminte, ediția a 63-a, 
25 februarie - 1 martie 2015, Pavilionul 
Expozițional din stațiunea Mamaia 
Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi 
Agricultură Constanţa are deosebita plăcere de 
a vă invita la a 63-a ediţie a Târgului de 

Îmbrăcăminte şi Încălţăminte TINIMTEX, din perioada 25 februarie-1 martie 2015. Tinimtex 
este cel mai mare eveniment de profil din ţară în domeniul industriei ușoare pe care CCINA 
Constanţa îl organizează, începând cu anul 2000.  
Mai multe detalii. 
Persoană de contact: Adriana Doga, telefon: 0241 619.854, fax: 0241 619.454, 0341 411.511,  
e-mail: tinimtex@ccina.ro expo@ccina.ro. 
 

♦ Salon profesional de infrumusețare, ediția a III-a, 20 - 22 martie 2015, Centrul de afaceri 
Eurolitoral 
Salonul profesional de invrumuseţare este un eveniment modern, actual, interactiv şi 
complex din segmentul beauty & lifestyle, ce are ca scop reunirea sub acelaşi acoperiş a 
producătorilor, distribuitorilor, importatorilor, retailerilor de produse, mobilier şi 
echipamente pentru cosmetică, îngrijire corporală, hair-style, make-up, alături de specialişti 
din fiecare domeniu de activitate al industriei de înfrumuseţare, al segmentului wellness-
spa şi nutriţiei BIO. 
Mai multe detalii. 
Persoană de contact: Mihaela Ştirbeţiu, Telefon: 0241 619.854 
Fax: 0241 619.454, 0341 411.511, e-mail: expo@ccina.ro. 
 

ACTIVITATEA MEMBRILOR 

http://www.ccina.ro/evenimente/targuri-expozitii/-/e-targul-de-turism-vacanta-2015-editia-a-vi-a-156
http://www.ccina.ro/evenimente/targuri-expozitii/-/e-tinimtex-targul-national-de-imbracaminte-si-incaltaminte-editia-a-63-a-152
http://www.ccina.ro/evenimente/targuri-expozitii/-/e-salon-profesional-de-invrumusetare-edita-a-3-a-170
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ACTIVITATEA MEMBRILOR 

♦ Târgul pentru Nunți 2015 a XII-a ediție, 20 - 22 martie 2015, Centrul de afaceri 
Eurolitoral 
Târgul pentru Nunţi organizat de CCINA Constanţa este cel mai important eveniment de 
acest gen din zona Dobrogea. Ajuns la cea de-a XII-a ediţie, manifestarea constituie un 
prilej ideal pentru a vă face cunoscute produsele şi serviciile într-un mediu organizat şi 
rafinat. De asemenea, reprezintă o oportunitate pentru desfacerea produselor 
dumneavoastra în zona Dobrogea, cu un potenţial de cumparare ridicat. 
Mai multe detalii. 
Persoană de contact: Nicoleta Radu,  
Telefon: 0241 619.854, Fax: 0241 619.454, 0341 411.511, e-mail: expo@ccina.ro. 

 
♦ Salon dotări hoteliere şi alimentație publică - Litoral 2015 - ediția a XIII-a, 26 - 29 martie 
2015, Pavilionul Expozițional din stațiunea Mamaia 
Având în vedere că pe litoralul românesc al Mării Negre este concentrat cel mai mare 
număr de unităţi hoteliere şi de alimentaţie publică din ţară, Salonul de Dotări Hoteliere şi 
Alimentaţie Publică aflat la a XII–a ediţie, creează cadrul necesar dialogului de afaceri, 
facilitând astfel noi oportunităţi de afaceri prin conectarea directă dintre cerere şi ofertă, 
oferind şi posibilitatea dezvoltării imaginii curente a companiilor din sectorul HoReCa, atat 
prin prezentarea de noi produse şi servicii, cât şi prin organizarea de seminarii şi workshop-
uri pe teme de actualitate din acest domeniu. 
Mai multe detalii. 
Persoană de contact: Leila Ionuz, Iulian Bulei 
Telefon: 0241 619.854, Fax: 0241 619.454, 0341 411.511, e-mail: expo@ccina.ro. 

Camera de Comerţ şi Industrie Covasna (www.ccicov.com) 

http://www.ccina.ro/evenimente/targuri-expozitii/-/e-targul-pentru-nunti-2015-a-xii-a-editie-155
http://www.ccina.ro/evenimente/targuri-expozitii/-/e-salon-dotari-hoteliere-si-alimentatie-publica-litoral-2015-editia-a-13-a-168
http://www.ccicov.com/ro/evenimente/248-bal-vienez-invitatie
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Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi (www.cciasi.ro) 

ACTIVITATEA MEMBRILOR 

♦ Întâlnirea reprezentanților mediului de afaceri ieşean cu dl Victor Ponta, Premierul 
României  

Vineri, 23 ianuarie 2015, ora 15.00, Camera 
de Comerţ şi Industrie Iaşi a organizat o 
întâlnire de lucru cu Primul-ministru, dl. 
Victor Ponta şi reprezentanţi de companii 
ieşene. Şeful Executivului a fost însoţit de 
Ministrul Dezvoltării  Regionale şi 
Administraţiei Publice, dl. Liviu Dragnea şi 
Directorul CNADNR, dl Narcis Neaga.  

La această întâlnire, moderată de către Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi, dl. 
Paul Butnariu, au mai participat şi dl. Maricel Popa, Secretar de Stat în Ministerul 
Economiei, dl. Ionel Constantin, Preşedintele CCI Vaslui, dl. Dan Cârlan, Prefectul Judeţului 
Iaşi, dl. Cristian Adomniţei, Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, dl. Gheorghe Nichita, 
Primarul Municipiului Iaşi, precum şi dl. Vasile Astărăstoaie, Preşedintele Colegiului 
Medicilor din România. 
Timp de o oră, în cadrul unui dialog deschis 
şi concret, reprezentanţii Camerei de 
Comerţ şi Industrie Iaşi, ai mediului de 
afaceri local şi ai Guvernului au luat în dis-
cuţie o parte dintre cele mai importante 
probleme de natură economică, cu accent 
pe impactul deciziilor privind proiectele ma-
jore de infrastructură, ca Autostrada 
Moldova şi Spitalul Regional de Urgenţe, dar 
şi măsuri de politică fiscală, ca reducerea generală a TVA-ului cu trei puncte procentuale 
sau reducerea diferenţiată pe categorii de produse, precum şi măsuri de debirocratizare a 
procedurilor în accesarea fondurilor europene.  
Întâlnirea Premierului cu mediul de afaceri ieşean a fost urmată de o conferinţă de presă: 
"România nu a avut niciodată un Masterplan, e prima dată când are un Masterplan întocmit 
pe baza criteriilor stabilite de către Comisia Europeană. Din acest punct de vedere ceea ce 
adoptăm acum - de aceea am şi dorit să avem un dialog cu cei din opoziţie - este un 
Masterplan care nu mai poate fi modificat de niciun alt guvern, adică începem noi azi, 
mâine vin alţii şi-l opresc". 
"Forma actuală a Masterplanului de transport rutier prevede foarte clar autostrada 
Ungheni - Iaşi - Târgu Mureş cu termenele de efectuare şi cu sursele de finanţare pentru 
studii de fezabilitate şi pentru execuţie şi din acest punct de vedere cred că toate eforturile, 
inclusiv cele mai vocale, pornesc de la premisa că au fost făcute cu bună-credinţă de toată 
lumea, iar cu această formă se merge în Parlament şi în şedinţa de guvern care se va adopta 
în februarie şi o trimitem la Comisia Europeană".  
Citeşte mai mult. 

http://www.cciasi.ro/
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Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ (www.ccint.ro) 

ACTIVITATEA MEMBRILOR 

http://www.ccint.ro/cursuri-formare-profesionala-camera-de-comert-si-industrie-neamt/333-formator-cod-cor-242401
http://www.ccint.ro/cursuri-formare-profesionala-camera-de-comert-si-industrie-neamt/339-manager-proiect-cod-cor-242101
http://www.ccint.ro/cursuri-formare-profesionala-camera-de-comert-si-industrie-neamt/338-inspectorreferent-resurse-umane-cod-cor-342304
http://www.ccint.ro/cursuri-formare-profesionala-camera-de-comert-si-industrie-neamt/336-expert-achizitii-publice-cod-cor-214946
http://www.ccint.ro/cursuri-formare-profesionala-camera-de-comert-si-industrie-neamt/334-contabil-cod-cor-331302
http://www.ccint.ro/cursuri-formare-profesionala-camera-de-comert-si-industrie-neamt/337-inspector-in-domeniul-securitatii-si-sanatatii-in-munca-cod-cor-315723
http://www.ccint.ro/cursuri-formare-profesionala-camera-de-comert-si-industrie-neamt/335-manager-in-activitatea-de-turism-cod-cor-143908-singurul-curs-acreditat-cnfpa-din-judet
http://www.ccint.ro/cursuri-formare-profesionala-camera-de-comert-si-industrie-neamt/340-competente-antreprenoriale
http://www.ccint.ro/cursuri-formare-profesionala-camera-de-comert-si-industrie-neamt/436-curs-evaluator-de-compentente-profesionale
http://www.ccint.ro/cursuri-formare-profesionala-camera-de-comert-si-industrie-neamt/437-curs-instructor-preparator-formare
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Camera de Comerţ şi Industrie Suceava (www.ccisv.ro) 

ACTIVITATEA MEMBRILOR 

Camera de Comerţ şi Industrie Timiş (www.cciat.ro) 

♦ CCIA Timiș lansează cursul gratuit de ghid turistic  
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, Universitatea de Vest Timișoara, Institutul 
Intercultural Timișoara și Primăria Orașului Kikinda (Serbia), în calitate de parteneri ai 
Proiectului “Patrimoniu viu - o resursă nelimitată pentru dezvoltarea turismului”, finanţat 
prin Programul de Cooperare Transfrontalieră IPA România - Republica Serbia, lansează 
cursul “Ghid turistic”, oferit gratuit ca activitate în cadrul proiectului.  
Cursul se adresează celor care doresc să se iniţieze în aspecte legate de cultură și civilizaţie, 
folclor, istorie locală, geografia populaţiei, comunicare interculturală etc. Pe lângă noţiunile 
teoretice se vor prezenta aspecte de patrimoniu identificate în arealele studiate prin 

http://www.ccisv.ro/content/invitatie-la-targul-agro-expo-bucovina-20-22-martie-2015/
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♦ Ediţia de primăvară a SALONULUI INDUSTRIEI 
UŞOARE, organizat de Camera de Comerţ, Industrie şi 
Agricultură Timiş, în perioada 26 februarie – 1 martie 
2015, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bdul 
Eroilor de la Tisa nr.22, vine în întâmpinarea Zilelor de 
1 și 8 martie, pentrul ca și în acest an vizitatorii să 
poată găsi produse dintre cele mai diversificate, în 
cadrul unei manifestări care dă tonul primăverii, prin 
culorile specifiace acesteia. Pe o suprafaţă de 1000 
mp, peste 40 de companii vor expune spre vânzare o 
gamă variată de articole de îmbrăcăminte - tricotaje, 
confecţii, geci și paltoane pentru femei și bărbaţi, 
încălţăminte din piele, accesorii reprezentate de 
poșete, curele și bijuterii, cosmetice - ale 
producătorilor și comercianţilor din întreaga ţară: 
Arad, Bucureşti, Brașov, Brăila, Constanţa, Harghita, 
Iași, Oradea, Orăştie, Ploiești, Suceava, Timişoara, 
Târgu Mureș.  
Programul de vizitare este între orele 10:00 și 20:00. 
Intrarea este liberă. 
Informaţii suplimentare la tel. 0372185265, 0720/444125, e-mail: 
omarian@cciat.ro, Ofelia MARIAN – organizator expo.    

♦ Camera de Comerţ, Industrie și 
Agricultură Timiș pregătește pentru 
perioada 19–22 februarie 2015 o 
misiune economică la Salzburg de 
vizitare a două expoziţii internaţionale 
dedicate vânătorilor și pescarilor: 
1. EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALĂ DE 
VÂNĂTOARE ȘI PESCUIT 
Peste 500 de expozanţi din Austria și 
străinătate își prezintă produsele și 
serviciile, cele mai recente tendinţe și 
inovaţii din domeniu, echipamente de 
vânătoare, arme de colecţie, preparate, 
îmbrăcăminte, modă, călătorie, trofee de 
vânătoare etc. 
2. EXPOZIŢIA ABSOLUT ALLRAD  
Vor putea fi văzute vehicule off-road și 
accesorii, ATV-uri, AWD-uri, vehicule 
4WD, 4x4, bărci - utilizate la vânătoare și 
pescuit. 
Gama de oferte a expoziţiilor este 
completată de un amplu program de 
prelegeri, seminarii și filme tematice, 
demonstraţii, spectacole inedite.   
Opţional, reprezentanţii firmelor pot 
participa la o partidă de vânătoare (în 
funcţie de data transmiterii structurii 
delegaţiei la Ambasada Austriei).  
Termen de înscriere: 9 februarie 2015.  
Înregistrarea participării și informatii 
suplimentare la telefon 0372.185.249, e-mail: 
ekiss@cciat.ro , Emoke Kiss – consultant cameral.   

proiect: Recaș-Stanciova, Făget, Armeniș, Teregova, Dubova-Eșelniţa din România și Kikinda-Uzdin 
din Serbia cât și rute turistice tematice din Banatul istoric.  
Cursul va oferi participanţilor cunoștinţele necesare pentru a putea îndruma și însoţi turiștii români 
și străini, atât în Timișoara cât și în comunităţile studiate prin proiect, și să le vorbească despre 
istorie, cultură și civilizaţie, oameni și fapte, evenimente, etnii prezente in Banat, tradiţii, obiceiuri și 
meșteșuguri  etc. La finalul cursului, se vor acorda certificate de participare și recomandări în 
vederea colaborării cu agenţii de turism sau alte instituţii, funcţie de interesul fiecărui participant.  
Cursul se desfășoară pe durata a 5 zile, posibil într-o locaţie în afara Timișoarei, într-un ambient cu 
specific turistic.  
Informaţii suplimentare și înscrieri de participare la tel. 0749071909, e-mail: adumitru@cciat.ro, Adina Dumitru – 
expert organizare curs. 

ACTIVITATEA MEMBRILOR 
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ACTIVITATEA MEMBRILOR 

                                        COMUNICAT DE PRESĂ 
”RuralNet – Centru de orientare în carieră şi consultanţă non-agricolă” 

POSDRU/135/5.2/S/126618, cod: 126618 

 

♦ CCIAT începe cursurile gratuite în domenii non-agricole pentru  persoanele din mediul rural 
cursuri  
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş în calitate de partener coordonator al Proiectului 
”RuralNet – Centru de orientare în carieră şi consultanţă non-agricolă”,  cofinanţat din Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, începe 
cursurile gratuite de formare profesională și calificare în domenii non-agricole destinate persoanelor 
din mediul rural.  
Cursurile se desfășoară după următorul program: 
- Competenţe antreprenoriale, 26 – 30 ianuarie 2015 (grupa I) și februarie – martie 2015 (alte 5 
grupe) – 90 persoane (15 pers.x 6 grupe) - Centrul Regional de Afacerial al CCIAT; 
- Competenţe IT, 26 – 30 ianuarie 2015 (grupa I) și februarie – martie 2015 (alte 5 grupe) – 64 
persoane (16 pers.x 4 grupe) - Centrul Regional de Afacerial al CCIAT; 
- Agent de curăţenie clădiri și mijloace de transport, 2 februarie – 30 aprilie 2015, 24 persoane - 
Comuna Moșniţa Nouă; 
- Operator introducere, validare și prelucrare date, martie – august 2015, 24 persoane -  Comuna 
Moșniţa Nouă; 
- Lucrător în comerţ, aprilie – iunie 2015, 24 persoane - Comuna Moșniţa Nouă. 
La aceste cursuri pot participa persoane inactive, șomeri, persoane ocupate în agricultura de 
subzistenţă, cu proritate femei și tineri – viitori întreprinzători, manageri şi angajaţi de firme  din 
domenii non-agricole, cu domiciliul în mediu rural.  
Reamintim că Proiectul ”RuralNet – Centru de orientare în carieră şi consultanţă non-agricolă”  
vizează îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în zonele rurale, în contextul asigurării unui suport 
eficient şi de calitate pentru facilitarea accesului la ocupare în activităţi non-agricole și este derulat de 
CCIA Timiș în parteneriat cu S.C. GAPA SRL, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Arad, S.C. 
SVASTA ICG SRL, Comuna Moşniţa Nouă şi H3000 Development Consulting din Viena – partener 
transnaţional. Rezultatele aşteptate în proiect vor contribui la dezvoltarea unei reţele profesionale 
care să faciliteze accesul persoanelor din grupul ţintă la schimbul de bune practici şi adaptarea în 
funcţie de regiune, având ca rezultat dezvoltarea lor profesională cât şi a acelora care vor iniţia 
activităţi economice non agricole independente.  
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ACTIVITATEA MEMBRILOR 

♦ Companiile timișene din domeniul IT, în 
lumea tehnologiei digitale la CeBIT Hanovra  
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură 
Timiş organizează în perioada 15 - 18 martie 
2015, o misiune economică în Germania, de 
vizitare a  

Târgului Internațional CeBIT Hanovra 

2015 

CeBIT Hanovra este cel mai important târg la 
nivel mondial din domeniul tehnologiei 
informaţiei și comunicaţiilor.  
Prin această interfaţă unică, participanţii, 
corporaţii globale, IMM-uri și start-up-uri, 
prezintă subiectele relevante ale economiei IT, 
precum big data, aplicații de cloud, mobile, 
social business, securitate IT sau exemple de 
aplicații pentru Internet of Things.  
 

Pentru a permite profesioniştilor să urmeze 
noile tehnologii, CeBIT 2015 pune la dispoziţia 
acestora oferta a peste 3400 de expozanţi 
prezenţi din 70 de ţări.  
Companiile timișene – dezvoltatori de aplicaţii, 
furnizori de servicii IT şi producători, pot folosi 
la maxim prezenţa la târg pentru a confirma 
creşterea exporturilor româneşti de produse 
din domeniul IT, în ciuda contextului economic 
global şi naţional. 
 

CCIAT asigură servicii de asistenţă în vizitarea 
expoziţiei și organizarea deplasării.  
Termen de înscriere: 30 ianuarire 2015                                                      
 
Relaţii suplimentare la tel. 0372 185 279, 0256 490 
771/2, e-mail: rcolban@cciat.ro, Rafaela COLBAN – 
consultant cameral. 
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Catalogul Topul Național al Firmelor este realizat anual în format print şi CD, cu informaţii 
despre mai mult de 6000 de firme ordonate în Topul Naţional al Firmelor, pe baza unui 
sistem de indicatori financiari, după domeniul de activitate şi clasa de mărime a 
întreprinderii – cel mai prestigios clasament de companii, realizat de Sistemul Camerelor de 
Comerţ şi Industrie din România.  
Mai multe detalii. 

UTILE 

Catalogul de târguri şi expoziţii ale Sistemului Cameral pentru  

anul 2015 

Catalogul de târguri şi expoziţii cuprinde în paginile sale atât 
târgurile organizate de camerele de comerţ în toate judeţele ţării, 
cât şi cele organizate de Romexpo la Bucureşti. Evenimentele sunt 
structurate în funcţie de: 
- indexul afabetic; 
- indexul cronologic pe luni; 
- indexul pe domenii de activitate; 
- indexul pe localităţi; 
- index după organizatori; 
- şi prezentarea Sistemului Cameral din România. 
Catalogul poate fi consultat şi descărcat gratuit de la următorul 
link: 
Catalog de târguri şi expoziţii ale Sistemului Cameral 

http://ccir.ro/publicatii-1/catalogul-topul-national-al-firmelor/
http://ccir.ro/wp-content/uploads/2014/12/Catalog%20targuri%202015.pdf
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Catalogul Pro Business România este realizat anual, cu informaţii financiare şi comerciale 
despre cele mai importante companii româneşti, din domenii precum IT&C, CONSTRUCȚII, 
TURISM, INDUSTRIE, COMERȚ, TRANSPORT, SERVICII, AGRICULTURÃ (versiune electronică, 
în limbile română şi engleză). Catalogul electronic Pro Business Romania 2014, Ediţia a 13-a, 
versiune bilingvă română şi engleză, este acum disponibil. 
Catalogul conţine principalele informaţii referitoare la profilul firmelor, şi anume: 
denumirea firmei, cod fiscal, numărul de înregistrare în Registrul Comerţului, adresa, 
telefonul, faxul, e-mail-ul, website-ul, domeniul de activitate principal, capitalul, cifra de 
afaceri, profitul brut, numărul de angajaţi. 
Mai multe detalii. 

UTILE 

Regulile Incoterms 

Broşura INCOTERMS® 2010 (varianta în limba engleză) este disponibilă 
la Camera de Comerţ şi Industrie a României prin intermediul 
Comitetului Naţional ICC România şi poate fi achiziţionată la preţul de 
39 euro/buc. (la care se adaugă TVA în valoare de 9%), plătibili în lei la 
cursul BNR din data efectuării plăţii prin transfer bancar sau direct la 
casieria CCIR.  
Pentru mai multe detalii privitoare la alte publicaţii ICC vă rugăm 
contactaţi Comitetul Naţional ICC România: 
Petru Russu - Consilier 
Biroul Relaţii Externe 
tel.: 021 319 00 88; fax: 021 319 01 56 
e-mail: petru.russu@ccir.ro 

http://ccir.ro/publicatii-1/catalog-electronic-probusiness-romania/
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UTILE 

Ghidul investitorului 

Descarcă publicaţia. 

Standarde Bancare Internaţionale 

Comitetul Naţional ICC România în colaborare cu Asociaţia Română 
a Băncilor lucrează asupra ediţiei bilingve Engleză/Română a 
publicaţiei ICC nr. 745 ISBP – International Standard Banking 
Practice. Această publicaţie este un instrument de lucru util şi 
necesar, actualizat la zi şi destinat domeniului bancar. Reprezintă în 
acelaşi timp un ghid comprehensiv în ceea ce priveşte documentele 
comerciale, fiind în acelaşi timp o sursă importantă de informaţii 
practice pentru comercianţi, bancheri şi academicieni. Publicaţia ICC 
reiterată va fi disponibilă la Asociaţia Română a Băncilor în viitorul 
apropiat. 
Pentru alte detalii şi informaţii privitoare la publicaţiile ICC România 
vă rugăm să contactaţi Comitetul Naţional ICC România. 
Petru Russu - Consilier 
Biroul Relaţii Externe 
tel.: 021 319 00 88; fax: 021 319 01 56 
e-mail: petru.russu@ccir.ro 

http://ccir.ro/wp-content/uploads/2014/11/Ghidul_Investitorului-CCIR_2-oct.pdf
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Regulile Uniforme ICC privind Garanţiile la Cerere 

Regulile Uniforme ICC privind Garanţiile la Cerere (URDG) reflectă 
practicile standard internaţionale în utilizarea garanţiilor la cerere şi pun 
în echilibru interesele legitime ale tuturor părţilor. Încă de la prima lor 
apariţie, în 1991, URDG au fost acceptate la nivel internaţional şi 
recunoscute oficial de către bancheri, comercianţi, asociaţii industriale şi 
organizaţii internaţionale precum UNCITRAL, FIDIC şi Banca Mondială. 
Publicaţia ICC “URDG 758 – Uniform Rules for Demand Guarantees 
Including Model Forms” este disponibilă la CCIR în varianta bilingvă 
Engleză/Română şi poate fi achiziţionată prin Comitetul Naţional al ICC 
România la preţul de 30 euro/buc. (la care se adaugă TVA în valoare de 
9%), plătibili în lei la cursul BNR din data efectuării plăţii prin transfer 
bancar sau direct la casieria CCIR. 
Pentru mai multe detalii privitoare la alte publicaţii ICC vă rugăm 
contactaţi CN ICC România. Raiffeisen Bank SMB – RO31 RZBR 0000 0600 
0240 7957 
Contact: 
Petru Russu - Consilier 
Biroul Relaţii Externe 
tel.: 021 319 00 88; fax: 021 319 01 56. 

Buletin electronic lunar, cu oportunităţi de afaceri româneşti 

adresate companiilor străine - “InfoBulletin” 
Este distribuit către mai mult de 400 de organizaţii internaţionale de 
sprijinire a afacerilor: centre de promovare a comerţului şi investiţiilor, 
ambasadele României în străinătate, ambasadele străine la Bucureşti, 
camere de comerţ şi asociaţii profesionale din străinătate, ajungând la mii 
de firme care au conexiuni cu acestea. 
În acelaşi timp, profilul companiei este introdus în Sistemul Naţional de 
Informaţii de Afaceri al CCI din România, pentru o vizibilitate mai mare. 
Înscrierea companiei dvs. in Info Bulletin se face prin completarea unui 
formular on-line care poate fi accesat aici. Formularul completat se 
trimite pâna la data de 25 a fiecărei luni, pentru apariţie în luna 
următoare. 
Tariful pentru înserarea profilului de companie în InfoBulletin este de 200 
RON + TVA / apariţie. Tariful se achită la casieria Camerei Naţionale sau 
prin transfer bancar în contul CCIR nr. RO31 RZBR 0000 0600 0240 7957 

deschis la Raiffeisen Bank SA SMB, cu menţiunea: InfoBulletin. 
Descarcare ultimul număr 
Contact: 
Călin Tatomir – Referent, Biroul Informaţii de Afaceri 
tel.: 021.3190163, e-mail: calin.tatomir@ccir.ro. 

UTILE 

http://www.snia.ro/infoBulletin/iBno60_2015.pdf
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UTILE 

Ghidul ICC Export/Import 

A patra ediţie a Ghidului ICC Export/Import, se doreşte a fi un 
instrument de lucru imperativ pentru comercianţii din întreaga lume. 
Actualizată complet, noua versiune a ghidului va ajuta comercianţii să 
înţeleagă mai bine riscurile şi provocările comerţului trans-naţional, 
furnizându-le un manual practic pentru sporirea performanţelor în 
activităţile de export-import. Ghidul ICC Export/Import oferă o 
introducere în practicile actuale de comerţ internaţional şi, în acelaşi 
timp, este un manual detaliat pentru comercianţii cu experienţă. 
Publicaţia conţine analize explicite asupra noilor reguli şi informaţii 
referitoare la subiecte precum: 
- Contractele de export, cum se negociază cu o agenţie internaţională, 
cu un distribuitor, francizor sau contractul de licenţă a mărcii; 
- Cadrul legal şi de soluţionare a litigiilor în ceea ce priveşte riscurile de 
transport a mărfurilor; 

- Regulile care se aplică scrisorilor de creditare, regulile care se aplică pentru documentele 
electronice şi pentru scrisorile de credit electronice, informaţii legate de oferirea de garanţii; 
- Comercializarea internaţională a mărfurilor pe internet; 
- Incoterms® 2010. 
Ghidul ICC Export/Import poate fi achiziţionat prin intermediul Comitetului Naţional al ICC România 
din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a României la preţul de 49 de Euro/buc. (la care se adaugă 
TVA 9%), plătibili în lei la cursul BNR din data efectuării plăţii prin transfer bancar sau direct la casieria 
CCIR. 
Pentru mai multe detalii privitoare la alte publicaţii ICC vă rugăm contactaţi Comitetul Naţional ICC 
România:  
Petru Russu - Consilier, Biroul Relaţii Externe 
tel.: 021 319 00 88; fax: 021 319 01 56 
e-mail: petru.russu@ccir.ro 

Studii, analize şi statistici   

1. PACTUL PENTRU FISCALITATE: Modalități de reducere a evaziunii fiscale – consultare a CCIR 
cu mediul de afaceri românesc  

2. Planul de investiții al Comisiei Europene   

3. Statistică – Analiză impact fonduri structurale  

4. Europa, la o răscruce a politicii fiscale  

5. Analiza Oxford Analytica privind perspectivele economiei mondiale în 2015  

6.  Prognoza economică de toamnă a Comisiei Europene  

7. Statistică – AGRICULTURĂ  

http://ccir.ro/wp-content/uploads/2014/11/pact_fiscalitate_ro.pdf
http://ccir.ro/wp-content/uploads/2014/11/plan_inv_ro.pdf
http://ccir.ro/wp-content/uploads/2014/11/statistica-analiza-impact-fonduri-structurale.pdf
http://ccir.ro/wp-content/uploads/2014/11/europa-la-o-rascruce.pdf
http://ccir.ro/wp-content/uploads/2014/11/sinteza-oxford.pdf
http://ccir.ro/wp-content/uploads/2014/11/sinteza-prognoza-ec-toamna.pdf
http://ccir.ro/wp-content/uploads/2014/11/statistica-agricultura.pdf
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În conformitate cu legea 365/2002 privind comerţul electronic, acest mesaj nu este şi nu poate fi considerat SPAM, deoarece conţine 
datele noastre de identificare şi instrucţiuni de dezabonare. 
V-a fost trimis din următoarele motive: sunteţi un client al organizaţiei noastre, sunteţi în baza noastră de date ca urmare a unor corespon-
denţe anterioare, adresa dvs. a fost selectată dintr-o bază de date la care aţi subscris. 
În cazul în care doriţi să nu mai primiţi „e-infoBusiness”, vă rugăm să trimiteţi un e-mail la adresa drm@ccir.ro cu titlul „Dezabonare 
newsletter” şi să ne indicaţi adresa de e-mail pe care doriţi să o scoatem din lista abonaţilor. 
 
Dacă doriţi să vă abonaţi la buletinul informativ al CCIR „e-infoBusiness”: CLICK AICI 
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