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Hanoi, Vietnam, 12 iulie 2016: Preşedintele Camerei de Comerţ şi
Industrie a României (CCIR), dl. Mihai Daraban, a condus delegaţia
oamenilor de afaceri care au participat astăzi la Forumul de afaceri R. S.
Vietnam – România, organizat în capitala R. S. Vietnam, în marja misiunii
economice organizate de CCIR în perioada 11-14 iulie 2016.
„Vietnamul este unul dintre principalii parteneri economici din Asia ai
României și ocupă unul dintre primele locuri în rândul partenerilor
comerciali din ASEAN. Din perspectiva schimburilor comerciale, la nivelul
anului 2015, volumul total înregistrat este de 124,88 milioane Euro,
dintre care exporturile României au fost de 37,23 milioane Euro, iar
importurile au atins 87,65 milioane Euro. În ultimul deceniu, schimburile
bilaterale între cele două state au crescut cu aproximativ 300%, un
procent enorm. Cu toate acestea, actualul volum nu reflectă încă
potenţialul existent între cele două ţări”, a declarat Preşedintele CCIR în
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cadrul Forumului de afaceri dedicat deschiderii unor noi oportunităţi de afaceri şi
dezvoltării relaţiilor economice şi comerciale dintre companiile celor două state.
„Componenta economică din partea României, adusă aici datorită Camerei de Comerţ şi
Industrie a României, numără 20 de companii care s-au aratăt deschise colaborării şi
interesate de oportunităţile oferite de R. S. Vietnam. Asemenea demersuri de colaborare
între state, pe care CCIR încearcă să le pună în aplicare prin fiecare misiune economică
organizată, au scopul de a îmbunătăţi şi dezvolta relaţiile bilaterale şi a sprijini creșterea
companiilor romanești”, a continuat dl. Daraban. Preşedintele CCIR a menţionat faptul că în
R.S.Vietnam au investit până acum trei companii românești, valoarea investiţiilor fiind
estimată la cca. 2 mil. USD. Vietnamul este o piaţă cu 90 de milioane de consumatori, de
peste 4 ori mai mare decât România, cu care UE a agreat un acord de liber schimb în data
de 4 august 2015.
În cadrul Forumului a fost semnat şi un Memorandum de Înţelegere între Camera de
Comerţ şi Industrie a României şi Camera de Comerţ şi Industrie Vietnam, având ca obiectiv
comun dezvoltarea relaţiilor economice bilaterale şi susţinerea investiţiilor reciproce.
Forumul de afaceri a fost marcat de prezenţa a aproximativ 60 de companii din partea
mediilor de afaceri din celor două state, însumând circa 100 de participanţi.

Informaţii de background
Misiunea economică are loc în contextul vizitei în Vietnam a prim-ministrului Dacian Cioloş,
care este însoţit de către dl. Lazăr Comănescu, Ministrul Afacerilor Externe și dl. Vlad
Vasiliu, Secretar de Stat în Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de
Afaceri.
Totalul companiilor cu capital vietnamez în România, în iulie 2016, este de 197, cu un
capital social subscris vietnamez de 2,2 milioane Euro.
În 27 iulie 2012, Uniunea Europeană şi R. S. Vietnam au semnat Acordul de Parteneriat şi
Cooperare (PCA).
Vietnamul este o piaţă foarte dinamică, cu unul dintre cele mai ridicate ritmuri anuale de
creştere a PIB-ului din lume, de circa 7% în ultimii 10 ani.
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Parteneriatul public-privat, cheia dezvoltării economice şi a
consolidării inovării şi a competitivităţii

Bucureşti, 7 iulie 2016: Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) şi Comitetul Naţional al International
Chamber of Commerce au pus în dezbatere, în data de 7 iulie 2016, Parteneriatul public-privat, în contextul
noii legislaţii privind achiziţiile publice.
În anul 2015, la nivelul Uniunii Europene, 49 de proiecte realizate în parteneriat public-privat au ajuns la
încheierea exerciţiului financiar, aducând beneficiarilor o valoare adăugată în cuantum de 15,6 miliarde de
euro, în sectoare precum transporturi, educaţie sau sănătate.
Este unanim acceptat faptul că o reglementare coerentă a problematicii parteneriatului public-privat în
România poate face diferenţa în dezvoltarea economică naţională. Reglementarea acestui domeniu implică
totodată, mize, oportunităţi şi provocări, iar pentru a putea răspunde aşteptărilor, demersul trebuie să
pornească de la specialişti, precum şi dinspre toţi cei care cred în potenţialul propriu de a contribui şi
influenţa stimularea economică a României.
În deschiderea evenimentului, Preşedintele CCIR, dl. Mihai Daraban, a subliniat faptul că parteneriatul publicprivat trebuie să acţioneze ca un mecanism logic, eficient şi simplu „pentru a stimula și a consolida cu
adevărat inovarea și competitivitatea industriei în sectoarele cu potenţial de creștere economică și de creare
de locuri de muncă. Am subliniat cu logica, eficienţa şi simplitatea pentru că avem un pachet de legi al
achiziţiilor publice care numără 676 de articole şi încă 344 de articole ca norme de punere în aplicare. Cu alte
cuvinte, fiecare agent economic este condamnat la o armată de avocaţi”.
Preşedintele CCIR a pus accent pe faptul că, la nivelul UE, politicile publice care vizează PPP-ul sunt foarte bine
reglementate: „între 1990 şi începutul anului 2009, în UE au fost încheiate aproximativ 1400 de tranzacţii în
sistem PPP, reprezentând o valoare capitalizată de aproximativ 260 miliarde de euro. De la debutul crizei
financiare, în 2008, estimările arată o scădere cu mai mult de 40% a numărului de tranzacţii PPP”.
Radu Oprea, Preşedinte al Comisiei pentru dezvoltare şi strategie economică, Senatul României, a susţinut că
„există acea frică a funcţionarului public pe care toţi din mediul privat o simţiţi şi că acolo unde funcţionarul
public ar trebui să-şi facă treaba de multe ori se întâmplă să nu fie aşa, ceea ce duce pe cale de consecinţă la
blocarea plăţilor şi la insolvenţe pe bandă rulantă în România. (...). Ce putem să facem noi ca parlamentari
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este să creăm un cadru legislativ foarte clar, predictibil, stabil şi această clarificare este de fapt cea mai bună
metodă de a lupta împotriva corupţiei pentru că atunci şi dvs. sunteţi protejaţi (...) şi nici autoritatea publică
nu va mai putea să impună alte tipuri de condiţii”.
Bogdan Puşcaş, Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, este de părere că Legea 100/2016,
articolele 229, 231 din legea 98, nu sunt făcute să rezolve lipsa de coordonare şi decizie în reglementarea
structurată a PPP: „am încercat să deschidem cutia de proiecte şi să vedem cum putem ajuta la deblocarea
proiectelor mari de infrastructură. Nu ne-am dorit ca prin două articole să transformăm PPP-ul în Cenuşăreasa
investiţiilor sau într-un domeniu uitat, însă, eu cred că este nevoie de o coordonare, există voinţă politică,
mediu de afaceri, mediu universitar şi, astfel, eu cred că aveţi nevoie de o reglementare coerentă aşa cum a
fost ea începută ulterior abrogării legii 178/2010. Noi am vrut doar să vă oferim un instrument punctual în
măsura în care unele proiecte pot fi deblocate. (...) Ar trebui să separăm un pic apele şi să ajungem la nişte
concluzii la care, în mod firesc, trebuia să ajungem de câţiva ani buni, fiindcă avem acest vid legislativ în
domeniul PPP nu de ieri, de alaltăieri, de când e domeniul achiziţiilor publice, ci de foarte mult timp”
Iulian Iancu, Preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii, Camera Deputaţilor, a declarat că „suntem în
faţa unui deceniu pierdut. Un deceniu pierdut în care greşeli la nivel politic nu au aceeaşi conotaţie şi
importanţă ca în domeniul economic sau în orice alt domeniu al societăţii. (...) Am avut, cu toţii ca societate,
şansa unei abordări pentru a da soluţii unui potenţial financiar nevalorificat. (...) Evoluţia României în ultimii
10 ani a generat foarte multă neîncredere, foarte multă suspiciune, foarte multă
intenţie de fraudare şi, în final, a înlăturat şi a blocat o iniţiativă de acest gen şi nu
numai. Suntem practic în faţa unui set de măsuri care ar trebui să schimbe
fundamental întreaga societate. Noi suntem cu toţii în faţa unor provocări fără
precedent şi care nu sunt atipice de situaţia actuală a Europei şi de Brexit, pe care le
putem sintetiza aşa: securitate, schimbări climatice şi egalitate socială. (...) Noi n-am
făcut altceva decât să transpunem o directivă. Directiva aceasta a fost a 6-a serie de
abordare a domeniului achiziţiilor publice şi a concesiunilor, timp de 40 de ani la nivel
european. A fost preluată şi adoptată în februarie 2014, deşi sunt convins că, fiind un
volum uriaş de lucru, sunt nuanţe care au scăpat. Nu s-a concentrat însă nimeni pe a
da un capitol pentru PPP”.
Gabriel Biriş, Secretar de Stat în Ministerul Finanţelor Publice, a declarat că „Din
păcate, şansa noastră în PPP ar fi o directivă, ca să o transpunem. (...) Noi până acum
nu avem parteneriate public-private, dar acest lucru nu este din cauza faptului că nu
avem legislaţie. La un moment dat se semnase un astfel de PPP, care urma să fie
implementat, care nu a fost implementat din cauza faptului că nu a trecut testul de
bancabilitate. Niciun investitor privat din lumea asta nu poate să vină cu equity de
câteva miliarde să investească într-un proiect. Investitorul privat vine cu equity privat
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de 20-15-30% și restul ia de la bănci. Ori în momentul în care un proiect, fie el public sau privat, nu trece
testul de bancabilitate, nu vine finanţarea, iar, dacă nu vine finanţarea, nu se face proiectul”.
„Nu avem nevoie de o lege a holdingului ca să avem holdinguri funcţionale în România. La fel și în cazul
parteneriatelor public-private. Din interpretarea legislaţiei privind achiziţiile publice și a codului civil, putem să
facem orice fel de contracte vrem și ne lasă legea”, a continuat dl. Biriş. Secretarul de Stat din MFP a subliniat
faptul că, fără un fundament economic, PPP-ul nu se va concretiza.
Dezbaterea a reunit personalităţi marcante ale mediului de business şi importanţi reprezentanţi ai
autorităţilor publice, printre care: Radu Oprea, Preşedinte, Comisia pentru dezvoltare şi strategie economică
din Senatul României, Iulian Iancu, Preşedinte, Comisia pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor,
Maria-Andreea Paul, Deputat, Secretar al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor,
Gabriel Biriş, Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor Publice, Nicolae Havrileţ, Preşedinte, Autoritatea
Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, Silviu Cristian Popa, Preşedinte, Consiliul Naţional de
Soluţionare a Contestaţiilor, Bogdan Puşcaş, Preşedinte, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, Miruna
Gala, Associate Banker, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Dezbaterea a fost moderată de
Monica Amalia Raţiu, Conf. Univ. Dr. Departamentul de drept public, Facultatea de drept, Universitatea

5

STIRI

Camera de Comerţ şi Industrie a României organizează o
misiune economică în Republica Socialistă Vietnam

Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), dl. Mihai Daraban, conduce
delegaţia oamenilor de afaceri care efectuează o misiune economică în R.S. Vietnam, în
perioada 11-14 iulie 2016.
Delegaţia economică însoţeşte delegaţia Guvernului României, în scopul dezvoltării
climatului investiţional dintre cele două state.
„Asia reprezintă o destinaţie de afaceri prioritară, în contextul strategiei CCIR de sprijinire a
companiilor româneşti pentru accesarea pieţelor non UE”, susţine dl. Mihai Daraban.
Preşedintele CCIR consideră că trebuie menţinut dialogul între mediile de afaceri şi trebuie
orientate politicile publice către atragerea de investiţii străine, iar Europa reprezintă o
direcţie prioritară pentru pieţele non UE. „Suntem convinşi că România şi Vietnam pot
identifica proiecte interesante pentru ambele părţi”, declară dl. Daraban.
„Am format o componentă economică, prin Camera de Comerţ şi Industrie a României, din
reprezentanţi ai 20 de companii româneşti pentru a stimula şi deschide noi căi de
colaborare şi de dezvoltare a relaţiilor economice. Încercăm, la nivel de CCIR, prin fiecare
misiune economică, să aducem cât mai mulţi oameni de afaceri români faţă în faţă cu cei ai
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statelor pe care le vizităm. Asemenea demersuri, din care rezultă întâlniri B2B şi discuţii de
nivel economic, arată implicarea CCIR în susţinerea dezvoltării economice a României”,
susţine preşedintele CCIR.
Misiunea economică are loc în contextul vizitei în Vietnam a dlui Dacian Cioloş, PrimMinistrul României, care va fi însoţit de către dl. Lazăr Comănescu, Ministrul Afacerilor
Externe și dl. Vlad Vasiliu, Secretar de Stat în Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor
cu Mediul de Afaceri.
Acţiunea va include un Forum de afaceri dedicat deschiderii unor noi oportunităţi de afaceri
şi dezvoltării relaţiilor economice şi comerciale dintre companiile celor două state.
În cadrul Forumului vor fi organizate întâlniri B2B cu companii vietnameze reprezentative
din domenii precum căi ferate, petrol şi gaze, agricultură, produse farmaceutice,
biotehnologie pentru agricultură, materiale de construcţii, industria de apărare şi turism.

Informaţii de background
Vietnamul este unul dintre principalii parteneri economici asiatici ai României, ocupând,
totodată, unul din primele locuri în rândul partenerilor comerciali din ASEAN.
La sfârşitul anului 2015, valoarea totală a schimburilor comerciale dintre cele două state
ajungea la 124,88 milioane Euro, dintre care exporturile numărau 37,23 milioane Euro, iar
valoarea importurilor ajungea la 87,65 milioane Euro.
Totalul companiilor cu capital vietnamez în România, in iulie 2016, este de 197, cu un total
capital social subscris vietnamez de 2,2 milioane Euro.
La 27 iulie 2012, Uniunea Europeană şi R. S. Vietnam au semnat Acordul de Parteneriat şi
Cooperare (PCA).
Vietnam este o piaţă cu 90 de milioane de consumatori, de peste 4 ori mai mare decât
România, cu care UE a agreat un acord de liber schimb în data de 4 august 2015.
Vietnamul este o piaţă foarte dinamică, cu unul dintre cele mai ridicate ritmuri anuale de
creştere a PIB din lume, de circa 7% în ultimii 10 ani.
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România ar putea economisi 450 milioane de euro anual din
debirocratizarea a trei sectoare ale
economiei, prin implementarea recomandărilor OCDE

Bucureşti, 28 iunie: Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) a fost în data de 28
iunie 2016, gazda evenimentului de prezentare a rezultatelor proiectului „Analiza impactului reglementărilor în vigoare asupra mediului concurenţial în sectoare cheie ale economiei
româneşti”. Proiectul reprezintă un parteneriat între OCDE, Guvernul României şi Consiliul
Concurenţei.
Preşedintele CCIR, dl. Mihai Daraban, a salutat în deschiderea evenimentului realizarea
acestui proiect şi a amintit orientarea CCIR către colaborarea cu instituţiile statului în
susţinerea şi dezvoltarea concurenţei de pe piaţă.
„Proiectul a cărui finalizare o marcăm astăzi este foarte important pentru mediul de afaceri,
mai ales că implementarea lui va însemna economii de peste 450 milioane euro”, a spus
președintele CCIR – organizaţia cu cea mai puternică infrastructură de business din
România.
Viceprim-ministrul României, dl. Costin Borc, a subliniat importanţa raportului întocmit în
urma evaluării legislaţiei din trei sectoare cheie ale economiei româneşti: construcţiile,
transportul de mărfuri și industria alimentară. Sectoarele economice alese însumează 12%
și angajează 10% din forţa de muncă, dar performanţele lor sunt mult sub media
internaţională, tocmai din cauza acestor bariere birocratice, „pentru care oamenii plătesc,
iar firmele nu investesc”, a spus vicepremierul României.
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Despre raportul care prezintă 227 de recomandări de debirocratizare, dl. Costin Borc a
spus: „acest document este o bază foarte tehnică, foarte riguroasă, o analiză a complexităţii
birocraţiei. Nu sunt convins că toate aceste recomandări vor fi implementate (…), dar prima
evaluare din acest raport arată că dacă vom implementa cea mai mare parte din aceste
măsuri, vom avea o economie de 450 milioane de Euro”.
Raportul OCDE a analizat cu atenţie deosebită domeniul achiziţiilor publice, pentru care Guvernul României a cheltuit în intervalul 2013-2014 aproape 9 miliarde de euro. Implementarea recomandărilor incluse în raport va contribui la creşterea numărului de participanţi la
licitaţii, ceea ce va avea ca efect scăderea preţurilor de achiziţie şi va asigura economii estimate la aproximativ 418 milioane/an în sectorul construcţiilor, conform declaraţiilor făcute
de doamna Mari Kiviniemi, Secretar General Adjunct, OCDE.
„Am ales CCIR pentru organizarea acestui eveniment pentru că este o locaţie simbol și pentru că vrem să întărim legăturile cu mediul de afaceri”, a punctat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.
Colaborarea cu OCDE este deosebit de utilă pentru autorităţile românești, având în vedere
că organizaţia reunește statele cu economiile cele mai avansate, dar și pentru că a pus la
dispoziţia instituţiilor publice o serie de instrumente necesare pentru o guvernanţă
modernă.
Informaţii de background
Proiectul a fost demarat la începutul anului 2015, fiind o colaborare între Consiliul Concurenţei, Guvernul României şi OCDE. Cele trei sectoare au fost selectate în urma consultărilor cu Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană şi Banca Mondială.
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ACTIVITATEA MEMBRILOR

Camera de Comerţ şi Industrie Argeş (www.cciarges.ro)
■ iulie 2016 – Întâlnire a mediului de afaceri cu una dintre
instituţiile deconcentrate din subordinea Instituţiei Prefectului şi
Consiliului Judeţean ( dezbatere a unor problematici comune)

■
iulie 2016 - Dezbatere /masa rotunda pe tema ”Informare
asupra surselor de finantare UE”
Care sunt priorităţile şi perspectivele de finanţare? Care este
secretul oamenilor de afaceri care au dezvoltat proiecte de succes cu
ajutorul fondurilor europene?

Camera de Comerţ, Industrie şi Arad (www.cciaarad.ro)
EVENIMENTE ORGANIZATE ÎN PERIOADA AUGUST– SEPTEMBRIE 2016
CURSURI
INSPECTOR ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ – cod COR 315723
Nivel minim de studii: medii
Perioada: august 2016
Locaţie: sediul CCIA Arad, str. Cloşca nr. 5, Arad
EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE – cod COR 241948
Nivel minim de studii: superioare
Perioada: august 2016
Locaţie: sediul CCIA Arad, str. Cloşca nr. 5, Arad
ARHIVAR – cod COR 441501
Nivel minim de studii: medii
Perioada: august 2016
Locaţie: sediul CCIA Arad, str. Cloşca nr. 5, Arad
EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE – cod COR 214946
Nivel minim de studii: superioare
Perioada: august 2016
Locaţie: sediul CCIA Arad, str. Cloşca nr. 5, Arad
INSPECTOR RESURSE UMANE – cod COR 333304
Nivel minim de studii: medii
Perioada: septembrie 2016
Locaţie: sediul CCIA Arad, str. Cloşca nr. 5, Arad
SPECIALIST MANAGEMENTUL DEȘEURILOR – cod COR 325713
Nivel minim de studii: superioare
Perioada: septembrie 2016
Locaţie: sediul CCIA Arad, str. Cloşca nr. 5, Arad

TÂRGURI
AGROMALIM
Perioada: 8-11 septembrie 2016
Profil: târg internaţional de agricultură, industrie alimentară şi ambalaje
Locaţie: Expo Arad
20
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Camera Comerţ şi Industrie Bihor (www.cc.ro)
Actiuni care vor avea loc Ia sediul CCI Bihor:
Organizare de seminarii si conferinte cu scopul de a disemina prevederile legislatiei aflate
in vigoare precum si noutatile din domeniu, in randul operatorilor economici:.
- CCI Bihor in sprijinul mediului de afaceri - Prezentarea serviciilor.
Organizarea de cursuri:
- Organizarea de cursului "Insusirea notiunilor fundamentale de igiena".

Organizarea cursului "Manager proiect".

Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud (www.cciabn.ro)
Proiect Centrul de Informare Europe Direct Bistriţa
Dezbaterea “Poveste despre Europa”, 17 iulie 2016
Camera de Comerţ și Industrie Bistriţa-Năsăud, prin Centrul Europe Direct Bistriţa, va organiza dezbaterea „Poveste despre Europa”, în cadrul celei de a VIII-a ediţie a Festivalului internaţional de poezie și muzică de cameră. Într-un cadru inedit, scriitori și traducători din spaţiul european vor fi invitaţi să „scrie o nouă poveste despre Europa”, împreună cu oamenii obişnuiţi. .Dialogul cultural european este sustinut de Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud, în cadrul iniţiativei A New
Narrative for Europe a Comisiei Europene.
Tabăra de fotografie pentru elevi ”Fotografia, de la pasiune la carieră” – Ediţia a III-a, 30 august –
2 septembrie 2016
Tabără organizată în parteneriat interregional de Centrul Europe Direct Maramureș, Centrul Europe
Direct Bistriţa,Centrul Europe Direct Argeș şi Centrul Europe Direct Comănești. Activităţile taberei
vor fi axate pe sesiuni teoretice şi practice în domeniul fotografiei, în special al celei etnografice,
legate de stilul de viață local şi de promovarea valorilor, istorice şi turistice ale României. Lucrările
realizate în cadrul taberei vor fi expuse la Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" din București.

Activităţi de formare profesională
În perioada 27.06-08.08.2016 se desfasoara cursul
de specializare „Inspector in domeneiul sanatatii si
securitatii in munca”, la care participa 10 persoane.
Cursul este recunoscut de MMSSF si MECT.
În perioada 11.07-16.08.2016 se va desfasura cursul de
perfectionare „Inspector resurse umane”, la care vor
participa 13 persoane. Cursul este recunoscut de
MMSSF si MECT.
În perioada august –septembrie 2016 se preconizeaza
incepere unui curs de specializare Contabil si a unui curs
de perfectionare „Cadru tehnic PSI”. Cursurile sunt recunoscut de MMSSF si MECT.
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Camera de Comerţ şi Industrie Brăila (wwwcciabr.ro)
În perioada iulie –august 2016, Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Brăila organizează:
CURSURI AUTORIZATE în conformitate cu O.U.G. nr. 129/2000 republicată:
Curs de specializare pentru ocupația „Responsabil de mediu” (cod COR 325710).
Competenţele dobândite de absolvenţi:
 Gestionarea cerinţelor legale de mediu;
 Elaborarea programului de management de mediu;
 Elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu;
 Monitorizarea factorilor de mediu;
 Realizarea auditului intern;
 Elaborarea programului de audit intern;
 Supravegherea activităţii pentru prevenirea efectelor provocate de situaţiile de urgenţă;
 Raportarea activităţii de mediu;
 Elaborarea documentaţiei sistemului de management mediu;
Coordonarea programului de instruire a personalului;
Durata cursului: 40 ore.

Curs de specializare pentru ocupația „Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă” (cod COR
325723).
Competenţele dobândite la finalizarea cursului:
 Organizarea activităţii de protecţia muncii;
 Asigurarea semnalizării de securitate și sănătate în muncă;
 Instruirea personalului pe probleme de securitate și sănătate în muncă;
 Prevenirea accidentelor de muncă și menţinerea stării de sănătate a personalului;
 Asigurarea echipamentului individual de protecţie/lucru;
 Investigarea cauzelor producerii accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor;
 Monitorizarea activităţii de protecţie a muncii;
Coordonarea activităţilor de intervenţie în cazuri de necesitate.
Durata cursului: 80 ore.

În luna iulie 2016 Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Brăila va organiza un seminar în care vor fi prezentate noutăţi legislative privind achiziţiile publice.
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Camera de Comerţ şi Industrie Cluj (www.ccicj.ro)
Perioada Iulie- august 2016
Colectivul Camerei de Comerț și Industrie Cluj deruleaza activitatile premergatoare organizarii Topului Firmelor 2016 – evenimentul anual devenit reper al mediului de business clujean
oferind prilejul de încununare a eforturile depuse de către agenții economici pe parcursului anului
precedent.

Camera de Comerţ şi Industrie Constanţa (www.ccina.ro)
Evenimente organizate de CCINA Constana în perioada IULIE - AUGUST 2016

Cursuri şi seminarii
CCINA Constanța va organiza şi derula următoarele programe de formare:
Inspector în domeniul Securității şi Sănătății în muncă – 80 ore
Curs de perfecţionare autorizat ANC, certificate de absolvire recunoscute la nivel naţional
Condiţii de acces – minim liceu
Curs de specialitate în domeniul gestionării deşeurilor – 3 zile
Condiţii de acces – studii medii
Arhivar – 120 ore
Curs de iniţiere autorizat ANC, certificate de absolvire recunoscute la nivel naţional
Condiţii de acces – minim liceu
Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor – 136 ore
Curs de perfecţionare autorizat ANC, certificate de absolvire recunoscute la nivel naţional
Condiţii de acces – minim liceu
Formator – 40 ore
Curs de perfecţionare autorizat ANC, certificate de absolvire recunoscute la nivel naţional
Condiţii de acces – studii superioare
Auditor public intern (Control intern managerial)– 40 ore
Curs de perfecţionare autorizat ANC, certificate de absolvire recunoscute la nivel naţional
Condiţii de acces – studii superioare
Seminar Achizitii publice directe, adresat administrației publice locale
Relații şi înscrieri: Ludovic Fraico/Dumitra Brun/Carmen Grigor;
Tel: 0241 619854/int.221/225; fax: 0241 619454, mobil: 0773 359916/ 0734 885017/ 0723 430256;
E-mail: dru@ccina.ro, sau la sediul CCINA din Bdul. Al.Lăpusneanu, nr.185A, Birou 3, parter
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Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ (www.ccint.ro)
Proiect MOBILITAS 6 (februarie 2015- ianuarie 2017)
CCI Neamț este partener în proiectul MOBILITAS 6 alături de MateraHUB din
Italia – Solicitant, Dun Laoghaire Rathdown County Council– Irlanda, Fundacio
Centro Europeo de Empresas e Innovacion de Albacete – Spania, Bildung und
projekt Netzwerk GMBH(BUPNET)- Germania, Scholten Consultancy- Olanda si
Rinova Limited, UK. Erasmus pentru tinerii antreprenori este un program de
schimb transfrontalier care oferă antreprenorilor noi sau aspiranţi şansa de a învăţa
de la antreprenorii cu experienţă care conduc mici companii în alte ţări
participante. Schimbul de experienţă are loc în cadrul unui stagiu cu antreprenorul cu experienţă, ceea ce
permite antreprenorului nou să dobândească abilităţile necesare conducerii unei mici firme.
Gazda beneficiază de perspective noi privind compania pe care o conduce şi are ocazia să coopereze cu
parteneri străini sau să afle mai multe informaţii despre pieţele noi. Stagiul este parţial finanţat de Comisia
Europeana si pana in prezent in cadrul acestui proiect au participat 8 noi antreprenori. Pentru detalii
suplimentare va rugam sa ne contactati pe mail la adresa erasmus@ccint.ro.
Proiect MOBILITAS 7
CCI Neamț este partener în proiectul MOBILITAS 7 (februarie 2016- ianuarie
2018) alături de alături de MateraHUB din Italia – Solicitant, Dun Laoghaire
Rathdown County Entreprise Board – Irlanda, Fundacio Centro Europeo de
Empresas e Innovacion de Albacete – Spania, Bildung und projekt Netzwerk
GMBH(BUPNET)- Germania Scholten Consultancy- Olanda, Rinova UK si
Camera de Comert Italiana din Lyon, Franta. Reprezentatii CCI Neamt au
participat in luna martie la cea de a 17-cea intalnire a Organizatiilor Intermediare
din cadrul Programului Erasmus pentru Tineri Intreprinzatori.
Erasmus pentru tinerii antreprenori este un program de schimb transfrontalier care
oferă antreprenorilor noi sau aspiranţi şansa de a învăţa de la antreprenorii cu experienţă care conduc mici
companii în alte ţări participante. Conditiile de eligibilitate pentru noii/tineri antreprenori cat si pentru
antreprenorii gazda sunt urmatoatele:
Pot participa la program în calitate de antreprenor nou dacă:
Ai intenţia fermă de a demara o afacere în baza unui plan de afaceri viabil;
Ai început propria afacere în ultimii 3 ani.
Compania sau activitatea ta (viitoare) poate fi în orice sector şi nu există limită de vârstă.
Totuşi, trebuie:
Să fii rezident permanent al uneia dintre ţările participante;
Să ai un proiect concret sau o idee de afaceri concretă, reflectate într-un plan de afaceri;
Să fii motivat şi să te angajezi să colaborezi pe durata stagiului cu antreprenorul cu experienţă din cealaltă
ţară participantă;
Să fii pregătit să contribui la dezvoltarea afacerii antreprenorului gazdă şi să îţi pui la dispoziţie abilităţile
şi competenţele;
Să fii pregătit să completezi fondurile programului la nevoie pentru a acoperi costurile schimbului în
străinătate.
Poti participa la program în calitate de antreprenor gazdă dacă:
Eşti rezident permanent al uneia dintre ţările participante;
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Eşti proprietarul-managerul unei întreprinderi mici sau mijlocii SAU o persoană direct implicată în
antreprenoriat la nivelul consiliului de conducere al IMM-ului;
Ai condus o companie timp de mai mulţi ani;
Eşti dispus să împărtăşeşti cunoştinţele şi experienţa pe care le ai cu un antreprenor nou şi să acţionezi ca
un mentor.
In perioada de derulare a proiectului avem diponibile 10 schimburi de experienta pentru tineri antreprenori si
10 schimburi de experienta pentru 10 antreprenori gazda din Romania care doresc sa “gazduiasca” un tanar
dintr-un alt stat european.
Pentru detalii suplimentare va rugam sa accesati site-ul http://erasmusforentrepreneurs.eu sau sa ne contactati
pe mail la adresa erasmus@ccint.ro .
PRE-SOLVE – JUST /2014/JC00/AG (februarie 2016februarie 2018) este un proiect implementat de catre
CCI Neamt in calitate de partener alaturi de Eurochambre,
in cadrul unui consortiu extins format din 8 tari. Obiectivul
proiectului PRE-SOLVE este de a oferi consultantilor in
afaceri instrumente pentru a oferi sprijin atat persoanelor
fizice si juridice care se afla in pragul insolventei sau care
au trecut printr-un proces de reorganizare judiciara in urma
declararii insolventei. Proiectul urmareste dezvoltarea
instrumentelor care sa ofere firmelor aflate in dificultate o
diagnoza a afacerii si consultanta personalizata pe diferite
domenii (juridic, financiar, management strategic,
marketing, resurse umane, managementul conflictelor)
pentru a evita
intrarea in insolventa/faliment/
reorganizarea judiciara.
Pentru detalii suplimentare va rugam sa sau sa ne
contactati pe mail la adresa programe@ccint.ro
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Camera de Comerţ şi Industrie Prahova (www.cciph.ro)
ACTIUNI VIITOARE ALE C.C.I. PRAHOVA: Iulie - August 2016
TARGURI SI EXPOZITII
TARG DE MESTESUGURI SI PRODUSE TRADITIONALE ROMANESTI
26 – 28 august 2016, Complexul Comercial Ploiesti Shopping City
CURSURI DE FORMARE SI PERFECTIONARE PROFESIONALA
CCI Prahova are un portofoliu de 29 cursuri autorizate, la care se adauga cursuri si
seminarii de instruire, de scurta durata, pe diverse teme de interes pentru membrii
comunitatii de afaceri.

Inspector/Referent resurse umane:
28.06 – 19.07.2016; 08.08 – 1.09.2016
Manager resurse umane:
11.07 – 04.08.2016
Formator de formatori :
1.08 – 25.08.2016
Cadru tehnic cu atributii in domeniul PSI: 13.07 – 17.08.2016
Contabilitate cu programul SAGA: 6.07 – 15.07.2016
Seminar Codul muncii/Revisal: 12.07 – 14.07.2016
Agent de turism, ghid:
iulie 2016 – martie 2017
Responsabil gestionare deseuri: 2 zile, lunar
Limbi straine (engleza, germana, italiana)
*La cerere, putem organiza si alte cursuri care nu sunt prevazute in
program.
Datele de incepere ale cursurilor pot fi modificate in functie de
gradul de completare a grupei, si/sau la cerere.

ACTIUNI REALIZATE IN CADRUL PROIECTELOR DERULATE
CENTRUL EUROPE DIRECT PLOIESTI
Vara la Muzeu
Actiuni de promovare a serviciilor realizate prin Centrul Enterprise
Europe Network pentru mediul de afaceri,
in vederea sustinerii permanente a activitatii de inovare si
internationalizare.
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Camera de Comerţ şi Industrie Suceava (www.ccisv.ro)
TÂRGUL ALIMENTA FĂLTICENI
Târg de produse alimentare românești Iulie
TÂRGUL ALIMENTA CÂMPULUNG MOLDOVENESC
Târg de produse alimentare românești Iulie
FESTIVALUL BERII
Târg general de produse alimentare

August

Vă invităm la Cafeaua cu finanțări!
Când: 28 iulie, ultima joi din luna, ora 16.30
Unde: la sediul Camerei de Comerţ și Industrie Suceava, etaj 2, sala 3
Consultanţii noștri din cadrul Departamentului de Programe de Finanţare vă vor prezenta
oportunităţile de finanţare și condiţiile principale pe care trebuie să le îndepliniţi pentru
obţinerea de fonduri nerambursabile în vederea înfiinţării/creării/dezvoltării unei activităţi
antreprenoriale .
Noi ne propunem să organizăm astfel de întâlniri o dată pe luna și să dezbatem în cadrul
întâlnirii câte un program de finanţare dedicat antreprenorilor .
Astfel vom pune bazele unor noi proiecte de business și vom fructifica oportunităţile oferite
de Uniunea Europeană.
Agenda evenimentului din 26 iulie:
16:30-16:45 Primirea participanţilor & Intro
16:45-17:15 Prezentarea oportunităţilor de finanţare
17:15-17:45 Sesiune de întrebări și răspunsuri
Vă rugăm să confirmaţi participarea până cel târziu marţi, 28 iunie, la numerele de telefon:
0230/521506 sau 0747 496 010 – Carmen Fediuc sau 0749 145 569 – Sanda Dediu.
Participarea este GRATUITĂ
Noi dăm cafeaua iar tu vino cu ideile de dezvoltare !

Camera de Comerţ şi Industrie Timiş (www.cciatm.ro)
CCIAT, o nouă competiție de idei în domeniul “clean technology”
Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură în calitate de unic partener oficial în România al Programului Climate KIC invită persoanele care au idei inovatoare să aplice pentru un loc în finala celei mai
mari competiţii de idei în domeniul “clean technology”, care se va desfășura la Tallinn (Estonia), în
luna octombrie 2016.
Finaliştii sunt recompensaţi cu premii importante: 10.000 euro locul 1, 5.000 euro locul al 2-lea,
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2.500 euro locul al 3-lea.
Competiţia se încadrează în Programul ClimateLaunchPad finanţat de CLIMATE KIC şi este organizată în România de către CCIA Timiş.
Misiunea competiţiei este aceea de a atrage potenţialul de tehnologii inovative din Europa și de a
crea oportunităţi pentru inovatori în vederea atenuării efectelor schimbărilor climatice.
Scopul este accelerarea inovaţiilor care conduc la un viitor cu emisii scăzute de dioxid de carbon. În
acest sens, trebuie descoperite cele mai bune idei sustenabile. Anul acesta au intrat în competiţie
30 de ţări, iar România are şansa să fie prezentă.
Cele mai bune idei vor fi selectate şi vor participa la un bootcamp intensiv cu sprijinul lectorilor internaţionali avizaţi ClimateLaunchpad. Vor urma sesiuni de instruire, coaching (tehnici de pitching,
business canvas etc.).
Finala naţională va fi organizată în data de 18 august 2016, iar top 3 idei naţionale se vor înfrunta în
finala europeană.

Obiectivele generale ale cursului vizează: conştientizarea managementului general de la nivelul entităţilor publice cu privire la responsabilitatea în proiectarea implementării și dezvoltării continue a
sistemului de control intern managerial – SCIM, inclusiv a Registrelor de riscuri şi a procedurilor
operationale pentru fiecare activitate care se derulează la nivelul entitătii publice; abordarea unor
modalităţi practice de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul entitătilor
publice - metode dinamice şi interactive.
Cursul se adresează următoarelor categorii de persoane:
Ordonatori de credite principali, secundari și terţiari;
Manageri din instituţii publice;
Auditori interni;
Membrii Comisiilor de Monitorizare (CM) constituite pentru Dezvoltarea şi Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial – SCMI la nivelul entităţilor publice;
Membrii Echipelor de Gestionare a Riscurilor (EGR) constituite la nivelul entităţilor publice;
Responsabili cu gestionarea riscurilor de la nivelul structurilor funcţionale ale entităţilor publice;
Personal din entităţile publice implicat în procesul de dezvoltare şi implementare a SCMI.
La finalul cursului, absolvenţii primesc un Certificat de Participare emis de Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiș.

31

UTILE

Ce este ChamberTrust
ChamberTrust este unul dintre cele mai importante servicii, de tipul certificat de încredere (trust seal),
utilizat în relaţiile business-to-business la nivel mondial, fiind un instrument specific comerţului internaţional.
Cum funcționează?
Camera de Comerț validează informații obiective despre companii (existenţa unor date despre activitate,
produse, servicii, conducere, prezenţă web) şi publică o bază de date de companii beneficiar pe site-ul
rețelei World Chambers Network (WCN) – www.worldchambers.com. Astfel, beneficiile ChamberTrust
pentru companii se traduc în expunere şi impact pe piața globală.
Mai mult, ChamberTrust este un motor de căutare de încredere, focusat pe companii, care pot fi căutate după
descrierea activităţii sau a produselor; este un instrument util oamenilor de afaceri, atunci când sunt în
căutarea unui partener, cumpărător, sau furnizor şi doresc o prezentare care să îi evidenţieze. Majoritatea
vastă a clienţilor este reprezentată de IMM-uri, interesate sau implicate în comerţul internaţional.
Pentru a vedea cum funcționează se poate selecta secțiunea ”ChamberTrust seal”, a platformei World
Chambers, la adresa http://chambertrust.worldchambers.com/
Cum se aplică pentru ChamberTrust?
Companiile sunt rugate să completeze on-line chestionarul tip, în limba engleză, care urmează să fie validat de
angajaţii Camerei pentru corectitudinea datelor introduse. În cadrul acestei etape, companiile sunt obligate să
transmită documentele justificative şi să plătească tariful stabilit. Pentru informații legate de produse şi
activități, portalul oferă posibilitatea completării informațiilor şi în alte limbi decât limba engleză; există însă
anumite câmpuri care se pot completa numai în limba engleză.
Completați formularul de înscirere online
Cât costă serviciul ChamberTrust?
Fiind un serviciu nou, Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene îl
vor furniza la preţuri promoţionale până la 31 decembrie 2015. Astfel, preţurile percepute de CCI vor fi:
125 EUR + TVA – pentru companiile membre ale unei Camere de Comerţ şi Industrie din România
150 EUR + TVA – pentru companiile care nu sunt membre ale unei Camere de Comerţ şi Industrie din România
Contact
CCIR vă stă la dispoziţie pentru achiziţionarea acestui serviciu, precum şi pentru orice detalii suplimentare.
Biroul Strategii și Politici, Direcţia Strategii, Politici şi Programe telefon: 0374474385
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CCIR Business Center

Camera de Comerţ şi Industrie a României asigură pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente: închirieri săli, asistenţă tehnică, catering, traduceri, secretariat, rezervări cazare, asistenţă de specialitate. CCIR Business Center găzduiește anual peste 300
de evenimente și pune la dispoziţie spre închiriere săli cu capacităţi între 15 și 300 de locuri,
dotate cu: echipamente de ultimă oră; tehnologie audio-video; instalaţie de traducere simultană; logistică pentru cursuri (laptop, flipchart, pinboard, whiteboard etc.).
Mai multe detalii...
Persoana de contact: Mădălina Ciocoiu, Şef Birou Biroul Închiriere Spaţii şi săli de conferinţă,
tel.: 021 319 00 78, fax : 021 319 01 56, e-mail: madalina.ciocoiu@ccir.ro.

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 Bilaterale
tel.: 0374474358; fax: 021 319 01 56
e-mail: petru.russu@ccir.ro
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Studiu privind Percepţiile mediului de afaceri asupra economiei
Raportul poate fi descărcat aici

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 Bilaterale
tel.: 0374474358; fax: 021 319 01 56
e-mail: petru.russu@ccir.ro
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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.

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 Bilaterale
tel.: 0374474358; fax: 021 319 01 56.
e-mail: petru.russu@ccir.ro
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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 CCIR 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 Bilaterale, tel.: 0374474358; fax: 021 319 01 56, e-mail: petru.russu@ccir.ro

Studii, analize şi statistici
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1.

Eurochambres Economic Survey 2016

2.

Internal Market Business Barriers and Solutions Identified

3.

Starea Mediului Economic in România, 2014

4.

Realităţile de a face afaceri în China – Drepturi de autor și mărci înregistrate

5.

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

6.

EU member states reporting about their SME-test

7.

Planul de investiţii al Comisiei Europene

8.

Statistică – Analiză impact fonduri structurale

9.

Statistică – AGRICULTURĂ

UTILE

Catalogul Exportatorilor & Importatorilor

Catalogul Exportatorilor & Importatorilor din România, 2016 – ediţia a
doua este realizat anual, cu informaţii comerciale despre cele mai importante companii
româneşti, exportatoare și importatoare grupate pe principalele secţiuni ale
Nomenclatorului Vamal Combinat (versiune electronică).
Catalogul Exportatorilor & Importatorilor din România, Ediţia a 2-a, versiunea în română
este acum disponibilă.
Preţ: 120 EUR (fără TVA).
Permite selecţia dupa mai multe criterii de interogare (numele firmei, categorie –
export / import, secţiuni ale Nomenclatorului Vamal Combinat, judeţ).
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, categoria –
export / import și secţiunile Nomenclatorului Combinat aferente activitătii de export / import a companiei.
Cum se poate achiziţiona?
1. Prin comandă online;
2. Prin comandă la numărul de telefon: 021 319 01 63;

Comandă online versiunea în română
sau
Comandă online versiunea în engleză
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UTILE

Catalogul Topul Naţional al Firmelor
Catalogul Topul Naţional 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.
Catalogul prezintă cele 6486 de firme care se
clasifică în Topul Naţional al Firmelor, cel mai profesional şi mai prestigios clasament de companii,
realizat anual de Sistemul Camerelor de Comerţ şi
Industrie din România, în format tipărit şi CD.
Preţul catalogului în format tipărit (conţine miniCD) este de 125 lei + TVA.
Mai multe detalii...

Catalogul Pro Business România
Catalogul Pro Business România este realizat anual, cu informaţii financiare şi
comerciale despre cele mai importante
companii româneşti, din domenii precum
IT&C, CONSTRUCŢII, TURISM, INDUSTRIE,
COMERŢ, TRANSPORT, SERVICII, AGRICULTURÃ (versiune electronică, în limbile
română şi engleză).
Catalogul electronic Pro Business Romania 2015, Ediţia a 14-a, versiune bilingvă
română şi engleză, este acum disponibil.
Preţ: 57 EUR (fără TVA).
Permite selecţia dupa mai multe criterii
de interogare (numele firmei, forma juridică, numărul de înregistrare în Registrul Comerţului, codul fiscal, capitalul social, judeţul,
localitatea, adresa de e-mail, domeniul de activitate, profitul brut, cifra de afaceri, numărul
de salariaţi).
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...
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UTILE

Dacă doriţi să vă abonaţi la buletinul informativ al CCIR „e-infoBusiness”: CLICK
AICI

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 corespondenţe 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 abonaţilorDacă doriţi să vă abonaţi la buletinul informativ al CCIR „e-infoBusiness”: CLICK AICI
Dacă doriţi să vă abonaţi la buletinul informativ al CCIR „e-infoBusiness”: CLICK AICI
Dacă doriţi să vă abonaţi la buletinul informativ al CCIR „e-infoBusiness”: CLICK AICI
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Chestionar de evaluare a newsletter-ului CCIR “e-infoBusiness”
1.Cum aţi aflat de newsletter-ul electronic e-infoBusiness?
Prin email
Motor de căutare
De pe site-ul www.ccir.ro
Altele

2. Cum apreciaţi informaţiile publicate în newsletter-ul e-infoBusiness?
Foarte relevante
Oarecum relevante
Deloc relevante

3. Sunteţi mulţumiţi de calitatea în ansamblu a newsletter-ului e-infoBusiness?
Foarte mult
Mult
Satisfăcător

4. Sunteţi mulţumiţi de calitatea materialelor redactate?
Foarte mult
Mult
Satisfăcător

5. Ce sugestii aveţi pentru a îmbunătăţi structura şi conţinutul newsletter-ului einfoBusiness?

6. Aţi recomanda newsletter-ul e-infoBusiness şi altor persoane?
Da
Nu

Vă mulţumim pentru completarea chestionarului şi vă rugăm să îl transmiteţi la adresa de email: bcp@ccir.ro.
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