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Provocările şi oportunitățile extinderii UE
şi NATO, precum şi riscurile sporite la
frontierele euro‐atlantismului,
printre discuțiile conferinței organizate
la CCIR Business Center

Bucureşti, 21 octombrie 2015: Preşedintele Camerei de Comerț şi
Industrie a României (CCIR), dl. Mihai Daraban, a deschis astăzi, 21
octombrie 2015, conferința „Conflictele actuale din vecinătatea Româ‐
niei şi a Georgiei, precum şi riscurile sporite la frontierele euro‐atlantis‐
mului. Extinderea UE şi NATO: provocări şi oportunități”, organizată de
Asociația pentru Implementarea Democrației (AID România) la CCIR
Business Center.
„Suntem onorați să găzduim această importantă conferință, CCIR fiind
organizația cu cea mai largă infrastructură de business din România”, a
declarat Preşedintele CCIR, dl. Mihai Daraban, în deschiderea
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conferinței. „Avem o relație foarte bună cu
Georgia, cu toate că avem doar 17
companii cu capital georgian active în
România. România are o poziție
geografică strategică ce ne permite să
atingem țările central europene, şi anume,
acele țări fără ieşire la mare. Georgia are
marea oportunitate de a fi poarta pentru
toate potențialele schimburi comerciale
care ar putea veni din zona Caspică”, a
continuat dl. Daraban.
Evenimentul a fost marcat de intervenția
Ministrului pentru Integrare Europeană şi
Euro‐Atlantică a Georgiei, dl. David
Bakradze, care a mulțumit pentru sprijinul
ferm al țării noastre față de obiectivele
europene şi euro‐atlantice ale Georgiei,
inclusiv pentru participarea României la
demersurile NATO de consolidare a
securității Georgiei şi de sprijinire a reformelor în domeniul apărării. „Poziția geopolitică a
Georgiei este critică pentru a transmite resurse energetice către UE. Consider că securitatea
energetică este crucială pentru stabilitate în Georgia şi în regiune, pentru a îmbunătăți
relațiile cu celelalte țări şi pentru a‐şi întări integritatea teritorială prin recunoaşterea
granițelor”, a continuat Ministrul pentru Integrare Europeană şi Euro‐Atlantică a Georgiei.
Analistul specializat în geopolitică, dl. Cozmin Guşă, a declarat că statele importante din
Europa şi Statele Unite trebuie să ofere sprijin politic şi financiar mai multor țări vulnerabile
din regiune, printre care sunt şi Georgia şi Republica Moldova. „Țările euroatlantice,
precum România şi Georgia, sunt puse în situația de a‐şi reinventa strategiile şi sarcina
aceasta le va reveni managerilor noştri politici”, a explicat consultantul Cozmin Guşă.
La eveniment au mai luat cuvântul şi E.S. Ambasadorul Georgiei în România, dl. Giorgadze
Ilia, Preşedintele AID România şi Coaliției pentru Modernizarea României, dl. Alexandru
Cumpănaşu şi Vicepreşedintele Coaliției pentru Modernizarea României, fost Ministru de
Afaceri Externe al României, dl. Cristian Diaconescu.
Informații de background
Schimburile comerciale dintre cele două state, la nivelul anului 2014, se ridică la valoarea
de 250,15 milioane euro. Exportul României este în valoare de 246,67 milioane euro, iar
importul 3,48 milioane euro. În România sunt înregistrate 17 companii cu capital georgian.
Principalele exporturi româneşti în Georgia şi importuri din Georgia în anul 2014 au constat
în: produse minerale, produse ale industriei chimice şi conexe, produse alimentare, băuturi,
tutun, metale comune, vehicule, aeronave şi echipament de transport, lemn, cărbune.
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Camera de Comerț şi Industrie a României,
partener în desfăşurarea Forumului pentru
Inovare şi Competitivitate

Bucureşti, 15 octombrie 2015: Deschiderea oficială a Forumului pentru Inovare a avut loc
astăzi, 15 octombrie 2015, la Romexpo. Evenimentul a adus în discuție necesitățile şi
implicațiile practice pentru sprijinirea companiilor care dezvoltă noi tehnologii, în scopul de
a susține mediul de afaceri. Axa principală a Forumului vizează identificarea şi promovarea
celor mai bune practici şi tendințe aplicate în domeniul inovării şi al managementului.
Reprezentantul Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR) la Forumul de Inovare,
Secretarul General Adjunct, dl. Vlad Dumitru, a vorbit despre importanța inovării şi creșterii
gradului de sensibilizare în mediul economic, prin punerea în practică a rezultatelor
cercetării ştiințifice şi dezvoltării tehnologice.
Totodată, dl. Vlad Dumitru a subliniat poziția CCIR de sprijinire a educației antreprenoriale,
colaborative și multidisciplinare: “Camera de Comerț şi Industrie a României a semnat un
protocol de colaborare cu Ministerul Educației în ceea ce priveşte învățământul profesional
pentru că ne dorim să avem un punct de pornire. Atât Ministerul Educației, cât şi noi vrem
să demonstrăm că putem face lucruri pentru tinerii noştri şi, în acelaşi timp, pentru mediul
de afaceri din România.”
Dl. Constantin Enăchioiu, Directorul Autorității Naționale pentru Cercetare Ştiințifică şi
Inovare, din cadrul Ministerului Educației şi Cercetării Ştiințifice, a accentuat necesitatea
unui dialog între mediul de business şi cel de cercetare:
”Desigur că putem să spunem multe lucruri despre modul în care cercetarea trebuie să
sprijine creșterea competitivității, dar de fiecare dată ajungem în locul în care constatăm că
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nu există o legătură suficientă între institutele de cercetare și mediul economic. De aceea, în
cadrul Direcției de Cercetare și Performanță Instituțională există o supraveghere a unei
rețele naționale de transfer tehnologic și inovare,care are tocmai rolul de a asigura această
legătură între cercetare și mediul economic.”
Forumul pentru Inovare şi Competitivitate are o tradiție de 15 ani. În acest an, aduce în
prim‐plan modificarea legii cercetării, prin implementarea finanțării performanței, cu
scopul de a stimula rezultatele din acest domeniu.

Participarea Preşedintelui Camerei de Comerț şi Industrie
a României la Forumul Economic Eurochambres
Luxemburg, 15 octombrie 2015: Președintele CCIR, dl. Mihai Daraban, a participat joi, 15
octombrie 2015, la Forumul Economic Eurochambres, organizat la Luxemburg de către
Asociația Camerelor de Comerț Europene – Eurochambres.
Forumul a reunit reprezentanții Camerelor de Comerț și Industrie din Europa, pentru a
discuta subiecte de interes pentru economia continentului. Evenimentul a fost deschis în
prezența ASR Prințul Guillaume, Mare Duce Ereditar de Luxembourg și a înalților
reprezentanți ai Corpului Diplomatic.
Printre vorbitori s‐au numărat Etienne Schneider, Viceprim‐ministru al Luxemburgului,
Michel Wurth, Preşedintele Camerei de Comerț Luxemburg şi Richard Weber, Preşedintele
Eurochambres.
Pe agenda de discuție s‐au aflat subiecte precum internaționalizarea şi finanțarea IMM‐
urilor și descentralizarea economiei. S‐a discutat și despre noi servicii și bune practici
pentru Camerele de Comerț şi Industrie.
Forumul Economic va fi urmat de Adunarea Plenară Eurochambres, în cadrul căreia va fi
aleasă noua conducere a Asociației Europene.
Informații de background
Camera de Comerț şi Industrie a României este membru cu drepturi depline al
Eurochambres, dl. Mihai Daraban fiind membru în Consiliul Director al Eurochambres.
Eurochambers (Asociația Europeană a Camerelor de Comerț) a fost fondată la data de 28
februarie 1958, sub numele de Conferința Permanentă a Camerelor de Comerț şi Industrie
a Comunității Economice Europene (CEE) de către 6 membri: Belgia, Franța, Germania,
Italia, Olanda, Luxemburg. În prezent, Eurochambres are 46 de membri: 45 de organizații
naționale şi o cameră transnațională.
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Succese în favoarea climatului inovativ din România,
înregistrate la Romexpo

Bucureşti, 14 octombrie 2015: Preşedintele Camerei de Comert şi Industrie a României
(CCIR), dl. Mihai Daraban, a inaugurat miercuri, 14 octombrie 2015, cea de‐a 41‐a ediție a
Târgului Internațional Tehnic Bucureşti, TIB 2015, în cadrul complexului expozițional
Romexpo.
Evenimentul, conceput şi organizat de Romexpo în parteneriat cu Camerele de Comerț şi
Industrie din România, reuneşte peste 180 de companii de profil din 15 țări europene şi
asiatice, mari jucători din state precum Germania, Suedia, Italia, Spania, Polonia, Cehia,
Turcia, Israel, Bulgaria, Ungaria, Austria, Slovenia, Belgia, Franța.
„În perioada 14‐17 octombrie participă, la Romexpo, 420 de expozanți, dintre care 55 de
institute de cercetări, ceea ce constituie un succes”, a subliniat în deschidere Preşedintele
CCIR, dl. Mihai Daraban. Referindu‐se în continuare la activitățile derulate de Camera de
Comerț şi Industrie a României în folosul comunității de afaceri, dl. Mihai Daraban a
menționat promovarea unui mediu legislativ benefic şi propulsarea companiilor prin
manifestări expoziționale organizate pe plan intern, alături de misiunile economice
organizate în străinătate.
„Cred că se impune ca atât noi, mediul privat de business, cât şi Ministerul Economiei,
Comerțului şi Turismului, să ne concentrăm eforturile pe revitalizarea piețelor pe care le‐am
pierdut în aceşti ultimi ani”, a afirmat Preşedintele CCIR, subliniind că numai 15% din
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exporturile româneşti sunt orientate către zonele lumii în care suntem cunoscuți şi
apreciați şi am fost prezenți până nu demult.
„Este unul din momentele importante pe care le aşteptăm atunci când vorbim despre
legătura dintre educație, cercetare şi mediul socio‐economic, despre cercetare şi economie,
despre importanța cercetării aplicative”, a declarat dl. Sorin Cîmpeanu, Ministrul Educației
și Cercetării Științifice.
Concomitent cu TIB, în această perioadă are loc Salonul cercetării româneşti, devenit
tradiție, având în vedere că este organizat începând din 1994. Pe o suprafață de 2.000 mp,
cei 60 de expozanți, institute de cercetare, universități, companii cu profil de cercetare din
diverse domenii, expun cele mai recente rezultate ale cercetării româneşti şi proiecte
majore în care este implicată comunitatea ştiințifică din România.
Tot în această perioadă este organizat şi cel de‐al doilea eveniment cu caracter tehnico‐
ştiințific, INVENTIKA 2015 – Salon de invenții si inovații, unde sunt prezentate 160 de
invenții româneşti.
Ministrul Educației și Cercetării Științifice a subliniat faptul că mai puțin de 1000 de firme
din România sunt implicate în proiecte de inovare, iar valoarea bugetului privat destinat
inovării nu depăşeşte 0,12‐0,15% din PIB, în condițiile în care România, ca stat membru al
UE, şi‐a propus ca țintă să aloce 1% din PIB din investiții private.
Pentru stimularea climatului inovativ, Ministerul Educației și Cercetării Științifice pregăteşte
un set de instrumente de politică fiscală privind reduceri suplimentare pentru cheltuielile
de cercetare –dezvoltare şi capital de risc.
La eveniment au mai participat dl. Stephane Bride, Viceprim‐ministru al Republicii Moldova,
dl. Florin Vodiță, Secretar de Stat, Ministerul Economiei, Comerțului şi Turismului, dl. Mihai
Albulescu, Secretar de Stat, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului
de Afaceri, dl. Tudor Prisecaru, Preşedintele Autorității Naționale pentru Cercetare
Ştiințifică (ANCS), reprezentanți ai Corpului diplomatic, ziarişti.

6

COMUNICATE DE PRESĂ

Fabricat în România – Proiectul care aduce mai
aproape Republica Moldova de România

Bucureşti, 14 octombrie 2015: Preşedintele Camerei de Comerț şi Industrie a României
(CCIR), dl. Mihai Daraban, a deschis astăzi, 14 octombrie 2015, la Romexpo, expoziția
„Fabricat în România – Împreună pentru afacerea ta”, organizată de Romexpo în
parteneriat cu CCIR, în perioada 14 – 17 octombrie 2015.
În deschiderea evenimentului, Preşedintele CCIR, dl. Mihai Daraban, a punctat importanța
relațiilor dintre cele două state, subliniind aportul substanțial al delegației economice din
Republica Moldova pentru prezența unui număr ridicat de firme. „Profit de această ocazie
să precizez că suntem aproape la paritate ca număr de societăți comerciale româneşti cu
cele din Republica Moldova. Dorim ca reprezentanții din Republica Moldova să se
obişnuiască cu acest concept şi să participe în continuare la acest eveniment”.
Viceprim‐ministrul şi ministrul Economiei din Republica Moldova, dl. Stephane Bride, a
mulțumit ministrului Economiei din România pentru oportunitatea oferită Moldovei, de a
face parte din expoziția „Fabricat în România”. „Pentru companiile moldoveneşti, expoziția
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este nu doar un moment de vizibilitate şi oportunitate de promovare pe piața românească,
ci şi o provocare de competiție pe care ne‐o putem asuma cu mult curaj. Vizitatorii vor
putea aprecia produsele industriale moldoveneşti, iar cele peste 150 de companii vor putea
stabili noi parteneriate de colaborare. (…) Consider că este atât momentul, cât şi locul
potrivit în care să afirm importanța cooperării economice dintre țările noastre”, a declarat
dl. Bride.
Expoziția „Fabricat în România” beneficiază, la ediția din 2015, de o mare diversitate a
domeniilor din care provin firmele expozante: mobilă, produse alimentare, agricultură,
îmbrăcăminte, încălțăminte, marochinărie, accesorii, medicină alternativă şi produse
farmaceutice, materiale de construcții, cosmetică şi îngrijire corporală, turism, instituții,
servicii şi mass‐media.
CCIR şi Romexpo au întreprins toate măsurile necesare pentru organizarea expoziției
„Fabricat în România”, iar conceptul acesteia a fost creat pornind, pe de o parte, de la
necesitatea de a se realiza o platformă comună, sub o identitate integrată, pentru
promovarea produselor autohtone. Pe de altă parte, conceptul a pornit de la dorința de
susținere a întreprinderilor locale competitive, precum şi a micilor întreprinzători, în
vederea dezvoltării de noi oportunități de afaceri.

Informații de background
Schimburile comerciale dintre cele două state, la nivelul anului 2014, se ridică la 1197,56
milioane Euro. Exporturile României sunt în valoare de 824,22 milioane Euro, iar
importurile au o valoare de 373,34 milioane Euro. În România, conform datelor din august
2015, sunt înregistrate 4575 de companii cu capital moldovean, cu un capital social total
subscris moldovean de 33,37 milioane Euro.
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New York, 28 septembrie 2015: În marja misiunii economice desfăşurate în SUA, Camera
de Comerț şi Industrie a României şi Camera de Comerț a Zonei Metropolitane New York au
semnat un Acord de Colaborare, document care pune bazele unei colaborări în vederea
stimulării comerțului şi intensificării investițiilor americane în România, în mod special în
sectoarele strategice ale economiei româneşti. Acordul dintre Camera de Comerț şi
Industrie a României şi Camera de Comerț a Zonei Metropolitane New York va contribui la
identificarea unor noi oportunități investiționale, informarea autorităților cu privire la
nevoile investitorilor, precum şi la încurajarea contactelor între comunitatea de afaceri din
țara noastră şi cea din zona metropolitană a oraşului New York. Acest demers facilitează
schimbul de informații de afaceri, detalii privind solvabilitatea companiilor şi identificarea
unor proiecte care pot contribui la dezvoltarea economică a întregii regiuni. Având în
vedere poziția geostrategică a României în Europa de Est, partenerii americani şi‐au
manifestat interesul pentru inițierea unor noi contacte cu antreprenorii români, demersuri
care conduc implicit şi la crearea de noi locuri de muncă.
Citeşte Acordul de Colaborare
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Camera de Comerț şi Industrie a României a finalizat clasamentul
companiilor incluse în Topul Național al Firmelor, ediția 2015
Bucureşti, octombrie 2015: Lupta titanilor din mediul de business, ediția 2015: Camera de
Comerț şi Industrie a României a finalizat clasamentul firmelor ce activează în țara noastră.
A fost finalizat Topul Național al Firmelor, activitate de tradiție ce revine în exclusivitate
Sistemului Cameral, conform legii.
La ediția din această toamnă s‐au clasat pe locul I un număr de 941 de firme, care vor primi
Premiul Național, în timp ce 815 companii au ajuns pe locul II si 734 de companii pe locul III.
Primele trei locuri însumează o cifră de afaceri de 87 mld. Euro.
Ca urmare a rezultatelor economice obținute în decursul anului 2014, s‐au calificat în Topul
Național 602 firme care activează în cercetare, dezvoltare şi high‐tech; 2.424 de companii
industriale; 359 de firme din domeniul agricultură, silvicultură și pescuit; 269 de firme de
construcții; 2.035 din sectorul serviciilor şi 941 din comerț‐turism.
Câștigătorii din economia românească vor fi premiați în cadrul unei gale, care va fi
organizată la Romexpo, în data de 5 noiembrie. La eveniment sunt aşteptați peste 800 de
invitați – companii, reprezentanți ai autorităților, ai Corpului Diplomatic şi mass‐media.
Topul Național al Firmelor este singurul clasament al operatorilor economici care are la
bază o metodologie unică, complexă şi unitară la nivel național, axată pe indicatori precum
cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane şi a
capitalului angajat. Metodologia este implementată de Camerele de Comerț din toate
județele țării, în beneficiul comunității de afaceri.
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Camera de Comerț şi Industrie Alba (www.cciaalba.ro)
Cursuri
În perioada urmatoare, vor fi organizate cursuri ,,Noțiuni Fundamentale de Igienă” în cadrul
cărora participanții işi vor însuşi noțiunile fundamentale de igienă aferente modulului:
servicii de producție, depozitare, transport şi comercializarea alimentelor, inclusiv
alimentație publică şi a colectivităților.
Proiecte
Camera de Comerț și Industrie Alba este implicată în implementarea a două proiecte
finanțate din Fondul Social European POSDRU 2007‐2013:
1. Proiectul EDUCATIE „CU PROFIT“ cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐2013, axa prioritară nr.2
„Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, domeniul major de intervenție
2.1 „Tranziția de la școală la viața activă“, perioada de implementare: 11 februarie 2015 –
11 decembrie 2015.
În cadrul acestui proiect Camera de Comerț și Industrie Alba are calitatea de partener, alături
de Fundatia Corona Iași, Camera de Comerț și Industrie Brașov și S.C. Info Educația S.R.L.
Obiectivul general al proiectului îl constituie sprijinirea unui număr de 960 de elevi
înmatriculați în sistemul național de învățământ secundar (învățământ liceal și
învățământul profesional – ISCED 3) din regiunile Nord Est și Centru în dezvoltarea
cunoștințelor și aptitudinilor necesare în procesul de inserție pe piața muncii, prin
participarea la activități specifice firmelor de exercițiu. Pe termen lung proiectul urmărește
dezvoltarea aptitudinilor de muncă și creșterea relevanței calificării obținute de elevi, prin
dobândirea de abilități practice de lucru, în cadrul firmelor de exercițiu care vor fi înființate
și care vor funcționa în cadrul proiectului.
Obiectivele specifice sunt: înființarea a 120 de firme de exercițiu, cel puțin 60 in Regiunea
NE si cel puțin 60 in Regiunea Centru, cel puțin 10 firme în fiecare din cele 12 județe, firme
înființate conform cu cerințele ROCT; dezvoltarea abilităților și competențelor profesionale
a elevilor; creșterea gradului de orientare și consiliere socio‐profesională, în vederea
integrării pe piața forței de muncă după absolvire.
2. Proiectul „NEVOIA ÎNVAȚĂ PE OM. ȘOMERUL DE ASTĂZI, ANGAJATUL DE MÂINE”,
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007‐2013, axa prioritară nr.5 „Promovarea măsurilor active de
ocupare”, domeniul major de intervenție 5.1 „Dezvoltarea și implementarea măsurilor
active de ocupare”, perioada de implementare: 25 februarie 2015 – 25 decembrie 2015.
Camera de Comerț și Industrie Alba în calitate de solicitant, în parteneriat cu Centrul de
Excelență în Instruire Smart din Cluj‐Napoca și Asociația Patronilor și Meseriașilor Cluj
implementează proiectul „NEVOIA ÎNVAȚĂ PE OM. ȘOMERUL DE ASTĂZI, ANGAJATUL DE
MĂINE”, POSDRU /183/5.1/S/153091.
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea capacității de ocupare și
facilitarea accesului pe piața forței de muncă a persoanelor din zone foste industrializate,
aplicând un sistem integrat de măsuri de ocupare cu caracter activ, preventiv, inovativ și
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flexibil. Prin acest obiectiv general se urmărește dezvoltarea capitalului uman și creșterea
competitivității resurselor umane din regiunea Centru, jud. Alba si din regiunea NV, jud.
Cluj, jud. Bistrița Năsăud si jud. Maramureș, prin furnizarea de programe integrate de
informare, consiliere, formare profesională și mediere în scopul dezvoltării abilitaților
profesionale și adaptării la cerințele pieței muncii, în vederea facilitării accesului la ocupare
pentru un număr de 220 persoane (50% femei) din grupul ținta, din care 120 persoane
aflate in căutarea unui loc de munca, 46 de șomeri de lunga durata, 16 șomeri tineri de
lunga durata si 38 persoane inactive, participanți direcți din zonele urbane și rurale – foste
zone miniere.
Evenimente
Întâlnirea cu d‐na Anca‐Laura Ionescu – Secretar de Stat în Ministerul Energiei,
Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri .
Întâlnirea are ca scop prezentarea măsurilor inițiate de Guvern pentru sprijinirea IMM‐
urilor și a mediului de afaceri autohton și identificării problemelor cu care aceștia se
confruntă în desfășurarea activității.
Măsurile discutate în cadrul acestei întâlniri sunt:
■ Strategia guvernamentală pentru sprijinirea sectorului IMM și îmbunătățirea mediului de
afaceri ‐ ORIZONT 2020;
■ Programele cu finanțare de la bugetul de stat;
■ Programul România HUB;
■ Programul Româno ‐ Elvețian pentru IMM;
■ Proiectul de lege privind incubatoarele de afaceri;
■ Proiectul de lege privind stimularea investitorilor individuali business Angeles;
■ Proiectul de lege privind Mediatorul de Credite pentru IMM;
■ Proiectul de lege privind finanțările participative (Crowdfunding).
Topul Judetean al Firmelor 2014 – Actualizarea bazei de date a Agentilor Economici din
judetul Alba, pregatirea pentru tiparirea catalogului Topul Firmelor 2014, pregatirea si
organizarea evenimentului

Camera de Comerț şi Industrie Arges (www.cciarges.ro)
În următoarea perioadă, Camera de Comerț și Industrie Argeș are următorul calendar de
evenimente:
29 octombrie 2015 – Topul Firmelor 2015.
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Camera de Comerț şi Industrie Arad (www.ccia‐arad.ro)
Evenimente organizate de Camera de Comert, Industrie şi Agricultură a județului Arad în
perioada octombrie‐decembrie 2015
Curs expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europeană ‐ cod COR 242213
Perioada:16 octombrie ‐10 noiembrie 2015
Profil: cursul se adresează tuturor organizațiilor, instituțiilor sau companiilor private care
doresc accesarea unei finanțări din Fonduri Structurale, de Coeziune sau orice finanțare
europeană prin intermediul personalului propriu. După absolvirea acestei sesiuni de
formare, participanții îşi vor dezvolta abilitățile si competențele necesare pentru
identificarea, accesarea, scrierea, derularea si implementarea unui proiect de succes
Locație: CCIA Arad
Curs expert achiziții publice ‐ cod COR 214946
Perioada: 26 octombrie – 30 noiembrie 2015
Profil: tematica cursului vizează reglementări legislative în domeniu, noile directive,
responsabilități în activitate precum și actori implicați și utilizarea sistemului electronic de
achiziții publice.
Locație: CCIA Arad
Împreuna pe calea succesului – workshop în parteneriat cu Universitatea Aurel Vlaicu şi
Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad
Perioada: octombrie 2015
Locație: CCIA Arad, strada Closca, nr.5
Economia socială, oportunități de angajare pentru persoanele vulnerabile
Perioada: 29 octombrie 2015
Profil: seminar în parteneriat cu DGASPC, AJOFM
Locație: CCIA Arad
Ar‐Medica ‐ târg internațional de medicină şi stomatologie, salon de medicină veterinară,
salon beauty
Ediția nr. XXII
Perioada: 5‐7 noiembrie 2015
Profil: aparatură, echipament şi instrumentar medical, produse farmaceutice, medicină
naturistă şi alternativă, ortopedie, optică, aparatură de laborator, servicii medicale, clinici
private, maternități, laboratoare clinice, transport medical, estetică medicală şi fitness,
echipamente şi aparate pentru tratamente cosmetice, aparatură recuperatorie, turism
medical, IT medical, publicații, site‐uri şi cărți de specialitate, servicii conexe
Locație: Expo Arad
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Evenimente conexe: simpozioane, conferinte şi workshop‐uri pentru medici dentisti, medici
generalisti, medici de specialitate şi de familie, medici veterinari, tehnicieni dentari,
farmacişti şi asistenți medicali, stomatologie
ABC‐ul afacerii tale – Eveniment de business
Perioada: 11 noiembrie 2015
Locație: CCIA Arad
Curs inspector resurse umane
Perioada: 12 noiembrie – 11 decembrie 2015
Locație: CCIA Arad
Curs Specialist managementul deşeurilor
Perioada: 19 noiembrie ‐ 30 ianuarie 2015
Locație: CCIA Arad
Noutăți legislative în domeniul fiscalității din Romania – conferință în parteneriat cu
CECCAR filiala Arad
Perioada: noiembrie 2015
Locație: sediul CCIA Arad
Seminar Ritsuo Shingo
Perioada: 7 decembrie 2015
Locație: CCIA Arad
Târg de Iarnă – târg cu vânzare de cadouri şi produse specifice iernii şi Sărbătorilor de
Iarnă
Perioada: 10‐13 decembrie 2015
Profil: cadouri, decorațiuni pentru sărbătorile de iarnă, articole de artă populară, produse
de artizanat, oferte turistice
Locație: Expo Arad
Evenimente conexe: spectacole, ateliere copii, grupuri colindători
Festivalul Tradițiilor de Iarnă – festival gastronomic dedicat tradițiilor și obiceiurilor
specifice iernii şi Sărbătorilor de Iarnă
Perioada: 11‐12 decembrie 2015
Profil: produse şi preparate agroalimentare de sezon, produse tradiționale, dulciuri,
prăjituri specifice sărbătorilor de iarnă, expoziție cu vânzare de produse gastronomice
specifice iernii, tradiția tăierii porcului, degustări de vin.
Locație: Expo Arad
Evenimente conexe: concurs de tăierea porcului și prepararea produselor specifice: cârnați,
jumări, caltaboși, cina porcului, expoziție gastronomica, spectacole folclorice, colinzi
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Camera de Comerț şi Industrie Bistrița‐Năsăud (www.cciabn.ro)
Planificare perioada octombrie – noiembrie 2015
Săptămâna Antreprenoriatului, 26 – 31 octombrie 2015
În perioada 26 – 31 octombrie va fi organizată “Săptămâna antreprenoriatului” dedicată
recunoaşterii pubvlice a meritelor companiilor care s‐au remarcat prin rezultate
economico‐financiare deosebite în anul 2015, precum şi promovarea activităților CCI BN de
a mediului de afaceri. În cadrul “Săptămânii antreprenoriatului” vor fi incluse: Conferința de
presă “25 de ani de sistem cameral în România”, Ziua porților deschise la CCI BN,
“Sărbătoarea antreprenoriatului” şi Gala “Topul Firmelor” din județul Bistrița‐Năsăud –
Hotel Metropolis, 29 octombrie 2015 – evenimentul reprezintintă cea mai importantă
manifestare publică din viața mediului de afaceri de la nivel județean, promovând
performanțele firmelor din județ şi bunele practici în materie de antreprenoriat, inovație şi
responsabilitate socială.
Proiectul “ARO – Acces Rapid la Ocupare”
Camera de Comerț şi Industrie Bistrița‐Năsăud, în calitate de partener, implementează
Proiectul “ARO‐Acces Rapid la Ocupare”, finanțat din Fondul Social European. Pornind de la
ideea că satul românesc merită să‐şi recapete mândria, integritatea şi vitalitatea, proiectul
ARO îşi propune valorificarea resurselor şi valorilor mediului rural, înainte ca ele să fie
pierdute pentru totdeauna. Proiectul urmăreşte sprijinirea dezvoltării profesionale şi
antreprenoriale a persoanelor din mediul rural în vederea creşterii gradului de ocupare şi
implicare a acestora în activități economice independente.
În cursul lunii octombrie şi noiembrie 2015, în cadrul acestui proiect, Camera de Comerț şi
Industrie Bistrița‐Năsăud va organiza programe de formare profesională, evaluări de
competențe, seminarii de informare şi conştientizare, şervicii de consiliere şi de dezvoltare
antreprenorială, precum şi o conferință de diseminare a rezultatelor proiectului.
MOVE‐ Mobilitate şi Inovare în Ocupare
Camera de Comerț şi Industrie Bistrița‐Năsăud, în calitate de solicitant, implementează
proiectul strategic “Mobilitate şi Inovare pentru Ocupare – MOVE”, cofinanțat din Fondul
Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐
2013. Proiectul este implementat în regiunile Nord‐Vest şi Centru în parteneriat cu AJOFM
Cluj, Asociația Inceptus România, RCS Consulting SRL, Asociația Dezvoltarea Capitalului
Uman şi Desarrollo de Estrategias Exteriores SA, Spania. Obiectivul general al proiectului
este creşterea gradului de ocupare pe piața muncii a persoanelor fără loc de muncă, în
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special a şomerilor de lungă durată şi a şomerilor tineri din Regiunea Centru şi Regiunea
Nord‐Vest în urma participării la un program integrat de servicii personalizate şi inovatoare.
În cadrul acestui proiect va fi organizat, în următoarele două luni, un program personalizat
de Măsuri Active de Ocupare, ce va cuprinde servicii de informare, de consiliere
profesională şi de mediere a muncii, furnizare de servicii de formare profesională (cursuri
de inițiere şi de specializare/ perfecționare) şi servicii personalizate în vederea dezvoltării
competențelor antreprenoriale.
Dezbaterea “Educația adulților în Europa – realități, necesități, oportunități”
Camera de Comerț şi Industrie Bistrița‐Năsăud va organiza, prin Centrul Europe Direct
Bistrița, în parteneriat cu Universitatea Babeş‐Bolyai Cluj‐Napoca, Dezbaterea “Educația
adulților în Europa – realități, necesități, oportunități”. Vor fi dezbătute teme precum:
locurile de muncă pentru tineri, educația adulților, eficiența programelor şi măsurilor din
aceste domenii, implementate la nivelul întregii Uniuni Europene şi impactul acestora la
nivel regional şi local. Dezbaterile cu studenții, evenimente de tradiție organizate de
Camera de Comerț şi Industrie Bistrița‐Năsăud, urmăresc facilitarea dialogului şi schimbului
de opinii în rândul tinerilor cu privire la educația continuă, politicile şi măsurile de ocupare
la nivelul Uniunii Europene, şi creşterea gradului de implicare al tinerilor în procesul de
definire a politicilor publice.

Camera de Comerț şi Industrie Brăila (www.cciabr.ro)
În perioada 26 octombrie‐26 decembrie 2015, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură
Brăila organizează:
CURSURI AUTORIZATE în conformitate cu O.U.G. nr. 129/2000 republicată:
Curs de specializare pentru ocupația „Expert achiziții publice” (cod COR 214946).
Competențele dobândite la finalizarea cursului:
 Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire;
 Elaborarea documentelor de specialitate;
 Analizarea legislației aplicabile specifice;
 Acordarea consultanței de specialitate;
 Planificarea achizițiilor publice;
 Derularea procedurilor de atribuire;
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Finalizarea procedurilor de atribuire.
Durata cursului: 30 ore
Curs de specializare pentru ocupația „Inspector/ referent resurse umane” (cod COR
333304).
Competențele dobândite la finalizarea cursului:
 Întocmirea documentelor de evidență a personalului;
 Gestionarea documentelor de evidență a personalului;
 Organizarea recrutării personalului;
 Întocmirea registrului general de evidență a salariaților;
 Întocmirea statului de plată pentru personalul angajat;
Administrarea bazei de date de evidență a personalului.
Durata cursului: 40 ore
Curs de specializare pentru ocupația „Evaluator proiecte” (cod COR 241263).
Competențele dobândite la finalizarea cursului:
 Pregătirea personală pentru evaluare;
 Organizarea procesului de evaluare;
 Evaluarea propunerii de proiect;
 Validarea evaluării;
Acordarea de asistență tehnică pentru selecția de proiecte.
Durata cursului: 40 ore.
Curs de perfecționare pentru ocupația „Expert în securitate și sănătate în muncă” (cod
COR 242304).
Competențele dobândite la finalizarea cursului:
 Organizarea activității de protecția muncii;
 Asigurarea semnalizării de securitate și sănătate în muncă;
 Instruirea personalului pe probleme de securitate și sănătate în muncă;
 Prevenirea accidentelor de muncă și menținerea stării de sănătate a personalului;
 Asigurarea echipamentului individual de protecție/lucru;
 Investigarea cauzelor producerii accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor;
 Monitorizarea activității de protecție a muncii;
Coordonarea activităților de intervenție în cazuri de necesitate.
Durata cursului: 80 ore.
Curs de specializare pentru ocupația „Manager proiect” (cod COR 242101).
Competențele dobândite la finalizarea cursului:
 Stabilirea scopului proiectului;
 Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului;
 Planificarea activităților şi jaloanelor proiectului;
 Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaționale pentru proiect;
 Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect;
 Managementul riscurilor;
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 Managementul echipei de proiect;
 Managementul comunicării în cadrul proiectului;
Managementul calității proiectului.
Durata cursului: 40 ore.
În luna noiembrie 2015 Camera de Comerț, Industrie și Agricultură va organiza în
colaborare cu un Organism Certificator cu recunoaștere internațională un workshop
dedicat modificărilor din luna septembrie și respective octombrie a.c. aduse standardelor
ISO 9001 și ISO 14001.
Evenimentul va fi dedicat firmelor/ instituțiilor care au Sistemul de Management al
Calității și/ sau Mediului implementat/certificat și care trebuie să se alinieze la noile
standarde sau celor care intenționează să‐ și certifice organizația.

TOPUL FIRMELOR BRĂILENE 2014
În data de 29 octombrie a.c. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila va
organiza cea de a XXII‐a ediție a Topului Firmelor Brăilene, realizat în baza rezultatelor
financiare înregistrate de agenții economici în anul 2014 și a metodologiei elaborate de
Camera de Comerț și Industrie a României.
În anul precedent 979 de investitori brăileni s‐au remarcat prin rezultatele obținute in
activitatea desfășurată.
Topul firmelor a devenit un element de consecvență în activitatea Camerelor de Comerț
din România, ce readuce anual în atenție reușita în afaceri, indiferent de context sau în
ciuda acestuia, bazată pe capacitatea de adaptare a jucătorilor scenei economice la
fluctuațiile permanente din acest domeniu.

Camera de Comerț şi Industrie Braşov (www.ccibv.ro)
Camera de Comert si industrie Brasov va organiza in data de 19.11.2015 un seminar pe
tema Dreptul Muncii
Subiecte principale care ar putea fi abordate la seminar:
• Delegare vs detasare,
• Clauze facultative in contractul individual de munca,
• Formare profesionala a salariatilor
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Camera de Comerț şi Industrie Bucureşti (www.ccib.ro)

În data de 19 noiembrie 2015, Camera de Comert şi Industrie a Municipiului Bucureşti va
organiza workshopul cu tema „Analiza de risc la securitate fizică ‐ necesitate şi obligație
legală a societăților comerciale, conform H.G. 301/2012”.
Subiecte abordate:
Riscurile imediate la care este expusă societatea dumneavoastră determinate şi
tratate prin analiza de risc la securitate fizică;
H.G. 301/2012 despre necesitatea şi obligația legală a societăților comerciale;
Analiza de risc la securitate fizică în sprijinul asigurării pazei şi protecției societăților
comerciale prin importanța sa în stabilirea şi dimensionarea corectă a
dispozitivelor de pază şi protecție, a costurilor generate, în funcție de riscurile
determinate;
Standarde române şi europene – tehnici de evaluare a riscurilor de securitate fizică;
Alte teme de interes la cererea participanților.
Informații suplimentare şi inscrieri: Vali Andronescu, expert economist în gestiune
economică, tel/: 021.311.44.99, e‐mail: vali.andronescu@ccib.ro

Camera de Comerț şi Industrie Caras Severin (www.ccia‐cs.ro)
Parteneriate de success pentru atragerea de fonduri europene
Parteneriatele asigură succesul în implementarea proiectelor europene. O dovadă
concludentă este și colaborarea dintre Camerele de comerț din Caraș‐Severin, Alba și
Vâlcea, alături de SC Bart Consulting SRL Oravița și Asociația Timix din Timișoara, care au
realizat împeună două proiecte finanțate din Fondul Social European prin Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Unul dintre ele a fost
inclus de Ministerul Fondurilor Europene într‐o listă selectă de 24 de proiecte în ghidul
„Succese în implementarea fondurilor structurale 2007 – 2013”, alături de proiecte cum ar
fi „Autostrada București – Constanța” sau „Linia de metrou Magistrala 5”, finanțate prin
POS Transporturi, „Infrastructura luminii externe – fizica nucleară” sau „Modernizarea
locomotivelor electrice de fabricație românească”, finanțate din POS Creșterea
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Competitivității Economice, „Restaurarea și refuncționalizarea Castelului Huniade al
Muzeului Banatului din Timișoara” sau „Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de
Nord”, finanțate prin Programul Operațional Regional (www.fonduri‐ue.ro/filles/publicatii/
PS.RO.IS.2007‐2013.pdf).
„Promovarea antreprenoriatului pentru creșterea gradului de ocupare în mediul
rural”, proiect coordonat de Camera de Comerț și Industrie Caraș‐Severin, este unul dintre
cele patru proiecte POSDRU aflate în acest top dintre cele peste 4000 contractate prin
program între 2010 și 2015. Valoarea totală a proiectului s‐a ridicat la peste 9 milioane de
lei, Fondul Social European contribuind cu aproximativ 7,7 milioane de lei. În cadrul
proiectului, peste 700 de persoane au absolvit cursuri de specializare, iar 177 dintre
cursanți au participat la vizite de studiu în Italia, la partenerul transnațional Infor Consorzio
Interaziendale per la Formazione, unde au constatat oportuntățile de afaceri pe care le au
oricînd la dipoziție locutorii satelor. ”Fără îndoială, rezultatul cel mai elocvent al acestui
proiect de modernizare a resursei umane din mediul rural românesc îl reprezintă faptul că,
urmare a absolvirii cu succes a seriei de programe de pregătire profesională (care au inclus
competențe informatice, operator calculatoare electronice și rețele, competențe
antreprenoriale), 93 de persoane din rândul participanților ți‐au găsit un loc de muncă, iar
66 au demarat o afacere sau sau o activitate independentă în urma primirii de consultanță
specializată”, se arată în argumentarea Ministerului Fondurilor Europene. Relevant pentru
proiect este și faptul că au fost create zece centre rurale de dezvoltare a afacerilor în
comune din județele Caraș‐Severin, Alba și Vâlcea, în zone cu potențial antreprenorial
ridicat.
Parteneriatele de succes între camerele de comerț județene au determinat
continuarea colaborării în proiecte finanțate prin POSDRU. Așa se face că, în 31 octombrie
2015, a fost finalizat cu rezultate foarte bune, proiectul „Profesioniști pe piața muncii prin
calificare – PROFI”, unde și‐au unit eforturile și experiența Camerele de comerț din Vâlcea,
Mureș și Caraș‐Severin. Aproximativ 600 de angajați ai unor societăți comerciale din cele
trei județe au fost calificați în meserii căutate pe piața muncii.
Petru Buzzi
Președinte CCI Caraș‐Severin

Două proiecte POSDRU finalizate cu succes
”Noi locuri de muncă în mediul rural” și ”Oportunități de integrare rapidă pe piața
muncii a șomerilor din Regiunile Vest și Centru” sunt două proiecte cofinanțate din Fondul
Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007‐
2013 ”Investește în oameni!” finalizate cu succes de Camera de Comerț, Industrie și
Agricultură Caraș‐Severin la sfârșitul lunii septembrie 2015. Prin efortul comun al
partenerilor implicați în cele două proiecte ‐ SC B’Art Consulting SRL Oravița, Asociația
pentru Tineret Fidelitas Miercurea‐Ciuc, SC Praktik Consulting & Comp SRL Miercurea‐Ciuc,
SC AMS Human Resources SRL Oradea, Asociația TIMIX Timișoara, AJOFM Caraș‐Severin, SC
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Top Media SRL Reșița și INFOR Consorzio Interaziendale per la Formazione din Italia, alături
de CCIA Caraș‐Severin ‐ au fost realizați și depășiți toți indicatorii asumați.
Grupul țintă din cele două proiecte, format din șomeri și persoane ocupate în
agricultura de subzistență a fost de aproape 1300 de persoane, dintre care 1135 au urmat
diverse cursuri de formare profesională. Au fost organizate cursuri de calificare în meserii
precum bucătar, brutar, lucrător în comerț, lucrător în alimentația publică, îngrijitor bătrâni
la domiciliu, lucrător în insatlații pentru construcții, lucrător în structuri pentru construcții,
agent vânzări, cursuri de competențe comune sau specializare precum competențe
antreprenoriale, operator calculatoare, limba engleză, limba germană, contabilitate,
formator, asistent relații publice și comunicare, lucrător în pensiune turistică, lucrător în
gospodăria turistică, absolvenții acestora obținând diplome recunoscute.
Pentru a cunoaște experiența similară dintr‐o țară europeană, câte 40 de experți și
40 de absolvenți ai cursurilor de formare au participat la vizite și schimburi de experiență in
Italia, la partenerul transnațional și la diverse firme din Piemont.
Iar la final, cel mai important indicator – un loc de muncă pentru 17 la sută dintre
participanții la instruire – a fost materializat prin angajarea unui număr de peste 120 de
șomeri sau persoane ocupate în agricultura de subzistență în termen de șase luni de la
absolvirea cursurilor, contribuind astfel la atingerea obiectivului general al proiectului:
creșterea ratei de ocupare și facilitarea integrării pe piața muncii a șomerilor și persoanelor
ocupate în agricultura de subzistență din Regiunile Vest și Centru.
Petru Buzzi
Președinte CCI Caraș‐Severin

Camera de Comerț şi Industrie Constanța (www.ccina.ro)
În perioada următoare, CCINA Constanța va derula şi va organiza următoarele acțiuni,
evenimente, manifestări expoziționale şi cursuri:

Acțiuni
CCINA Constanța a fost selectată, în calitate de subcontractor, pentru implementarea
serviciilor aferente a două contracte, urmând să deruleze următoarele acțiuni:
Acordarea de Servicii de consiliere şi asistență antreprenorială, în calitate de prestator, în
proiectul “Măsuri integrate pentru egalitate de şanse” ‐ beneficiar UAT a Municipiului
Constanța;
Realizarea unui Studiu privind profilul economic al Polului de Creştere Constanța, pentru
Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Sud‐Est, Pol de Creştere Constanța.
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Evenimente
29 octombrie 2015:
Camera de Comerț, Industrie, Navigație şi Agricultură Constanța, organizează joi, 29
octombrie a.c., cea de‐a XXII‐a ediție a Festivității “Topul județean al societăților din
Constanța 2014”, cel mai important eveniment anual al comunității de afaceri din
Constanța.
La acest eveniment sunt invitați să participe peste 400 de oameni de afaceri constănțeni,
reprezentanți ai autorităților locale şi naționale, reprezentanți ai Ambasadelor şi
Consulatelor străine din România, cât şi reprezentanți din mass‐media locală şi națională.
Cu acest prilej, se va realiza o nouă ediție a Catalogului Topul firmelor din județul
Constanța, un valoros ghid de informare şi orientare a partenerilor de afaceri din țară şi din
lume, pentru firmele din județul Constanța.

Manifestări expoziționale
TÂRGUL PENTRU NUNȚI – ÎMBRĂCĂMINTE, ÎNCĂLȚĂMINTE, MAROCHINARIE, BIJUTERII ŞI
ACCESORII pentru OCAZII SPECIALE
05 – 08 noiembrie, Pavilionul Expozițional Mamaia
Salon specializat de articole şi servicii pentru nunți şi ocazii speciale
Îmbrăcăminte, încălțăminte, marochinarie, bijuterii şi accesorii pentru ocazii speciale
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TÂRGUL DE TURISM "VACANȚA" Constanța
20‐22 noiembrie, Maritimo Shopping Center, Constanța
Evenimentul se adresează publicului larg, dornic să călătorească în țară și peste hotare,
aflat în căutarea unor destinații turistice originale, care să corespundă, din toate punctele
de vedere, necesităților fiecăruia, de petrecere a timpului liber.
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La târg sunt invitați să participe: agenții de turism, tour‐operatori, furnizori de activități de
aventură şi sporturi extreme, hoteluri, pensiuni, companii aeriene, autorități publice,
asociații de promovare turistică, reprezentând destinațiile turistice din România şi
reprezentanți ai unor Oficii de turism din străinătate, care vor propune publicului din
întreaga regiune o ofertă atractivă de pachete turistice (turism montan, turism de
tratament, de aventură, city break‐uri, turism religios şi pelerinaje), oferte de Crăciun 2015
şi Revelion 2016, în cadrul unui eveniment binemeritat şi aşteptat!
TINIMTEX
25 ‐ 29 noiembrie, Ediția de iarnă, Pavilionul Expozițional ‐ Mamaia, Târg Național de
Îmbrăcăminte‐Încălțăminte şi Cadouri
CHRISTMAS SHOPPING EVENT
Târgul Cadourilor de Crăciun, 12 ‐ 23 decembrie, Maritimo Shopping Center, Constanța

Cursuri şi seminarii
Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor
Inspector în domeniul securității şi sănătății în muncă
Expert achiziții publice
Manager în activitatea de turism
Arhivar
Gestionarea deseurilor
Audit energetic al clădirilor noi şi existente
Audit public intern – control managerial intern
Comunicare în limba engleză
Relații şi înscrieri: Ludovic Fraico, Carmen Grigor şi Dumitra Brun, tel 0241/619854, int
225/221, mobil: 0731/335658,
0723/430256, respectiv 0734/885017, e‐mail:
dru@ccina.ro; sau la sediul nostru din B‐dul. Alexandru Lăpuşneanu Nr.185 A, biroul 3,
parter.

Camera de Comerț şi Industrie Cluj (www.ccicj.ro)
Camera de Comerț şi lndustrie Cluj, va organiza şi derula în următoarea perioadă a anului
2015 urmatoarele evenimente şi activități:
1. Eveniment de promovare a serviciilor companiei Modpack System SRL, 27 octombrie
2015;
2. Conferinta de presa de incheiere a proiectului POSDRU/175/2.1/S/150380‐ Pregatirea e/
evilor pentru demararea !ji administrarea unei afaceri in care Camera de Comert !?i
lndustrie Cluj are calitatea de beneficiar ‐ octombrie 2015;
3. Gala Topului Firmelor Judetene 2015 ‐12 noiembrie 2015;
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4. Targul KIDs Expo, 06‐08 noiembrie 2015, in cadrul Centrului Expozitional Expo
Transilvania;
5. Conferinta de presa de incheiere a proiectului POSDRU/176/3.1/S/150381‐ Antreprenoriat
sustenabil pentru tinerii din regiunile NV si V, in care Camera de Comert si lndustrie Cluj are
calitatea de beneficiar ‐ noiembrie 2015;
6. Misiune economica in Brazilia‐ perioada 25 noiembrie‐ 09 decembrie 2015.

Camera de Comerț şi Industrie Dâmbovița (www.ccidb.ro)
Camera de Comert Dambovita va organiza în luna noiembrie Topul Firmelor Dambovitene,
eveniment la care vor participa oamenii de afaceri ai județului Dâmbovița, invitați din
rândul autorităților locale şi personalități ale județului Dâmbovița.
De asemenea, CCIA Dâmbovița organizează cursuri de calificare de Administrator Pensiune
Turistică, Lucrător Comercial, Cameristă şi cursuri de specializare de Responsabil gestionare
deşeuri.

Camera de Comerț şi Industrie Dolj (www.ccidj.ro)
Calendarul urmatoarelor evenimente ce vor fi organizate de CCI Dolj:
1. Targul CONTEX – targ de confectii‐textile, incaltaminte
Perioada de desfăşurare: 11 – 15 noiembrie 2015
2. Topul Firmelor – 26 noiembrie 2015
3. Targul CONTEX – LUNA CADOURILOR– targ de confectii‐textile, incaltaminte
Perioada de desfăşurare: 2 – 6 decembrie 2015.
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Camera de Comerț şi Industrie Prahova (www.cciph.ro)
ACTIUNI VIITOARE ALE C.C.I. PRAHOVA
octombrie – decembrie 2015

Eveniment organizat in colaborare cu Bursa
de Valori Bucuresti

MANIFESTARI EXPOZITIONALE INTERNE
Targ de imbracaminte, incaltaminte,
marochinarie si accesorii (noiembrie 2015)
Manifestare organizata in colaborare cu
Federatia Patronala a Textilelor, Confectiilor
si Pielariei – FEPAIUS si EXPOCONFINTEX
Targ de cadouri de Craciun (decembrie
2015)

MISIUNI ECONOMICE SI VIZITE DE LUCRU IN
STRAINATATE
Misiune Economica in CHINA (10 – 18
octombrie 2015)
Programul deplasarii in China cuprinde
participarea la cea de‐a 26‐a editie a Targului
International pentru Comert si Cooperare
Economica de la Harbin si intalniri de lucru
organizate in Beijing si Shanghai.

SEMINARII , EVENIMENTE DE PREZENTARE
si MESE ROTUNDE
Work‐shop demonstrativ IT&C Prahova (15
octombrie 2015)
Eveniment organizat in colaborare cu Xerox
Romania si Microsoft
Conferinta Afaceri.ro – avand ca tema “
Turismul si Viticultura” – domenii
reprezentative pentru economia judetului
Prahova (12 noiembrie 2015)
Eveniment organizat in colaborare cu
Arhipelago si cu STEPS Business Consulting
Seminar de prezentare a noilor standarde
ISO 9001/2015 si ISO 14001/2015
(noiembrie 2015)
Eveniment organizat in colaborare cu DEKRA
Certification Romania
Seminar de prezentare “Servicii
profesionale – suport in dezvoltarea si
optimizarea afacerii”
(noiembrie 2015)
Actiunea va reuni prezentari de servicii ‐
expertiza contabila, IT, certificare, protectia
proprietatii intelectuale – utile in derularea
si optimizarea afacerii
Seminar de prezentare privind promovarea
pietelor de tranzactionare administrate de
catre BVB
(24 noiembrie 2015)
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VIZITE ALE DELEGATIILOR STRAINE LA
SEDIUL CCI PRAHOVA
Reuniunea Ambasadorilor Tarilor Africane
acreditati la Bucuresti
Vizita Ambasadorului Braziliei la Bucuresti
Vizita Ambasadorului Marii Britanii la
Bucuresti
Vizita Consilierului Economic al Ambasadei
Olandei la Bucuresti
Vizita Consilierului Economic al Ambasadei
Cehiei la Bucuresti
Vizita JETHRO si CEO Mitsubishi
Intalnire comunitatea greaca din judetul
Prahova
ACTIUNI
VIITOARE
DESFASURATE IN
CADRUL UNOR PROIECTE
Organizare a 4 serii de cursuri de calificare in
meseriile Bucatar si Ospatar in cadrul
proiectului POSDR‐: Euroturism – Calificare
in industria turismului! ID 153975
Organizare Bursa a Locurilor de munca
pentru grupul tinta din proiectul
POSDRU“Formare UTilă a resurselor Umane
RuralE – FUTURE” ID 127663

ACTIVITATEA MEMBRILOR

Participare la Adunarea Generala a Centrelor
Europe Direct –Bruxelles‐21‐23 septembrie
2015
Gala Responsabilitatii Sociale a firmelor
prahovene eveniment de premiere a celor
mai responsabile companii din judet ‐30
octombrie 2015
Alimentatia sanatoasa si importanta
sportului pentru orice varsta ‐ seminar
interactiv ‐ noiembrie 2015 –
„La fel ca voi” de ziua Ziua internaționala a
Persoanelor cu Dizabilitați si in luna
Drepturilor omului din EYD2015 ‐ dezbatere
si activitati ludice‐ decembrie 2015
Organizarea unei vizite de lucru si schimb de
experienta in Grecia pentru cei mai buni

absolventi de la Cursul de agent de turism ‐
in cadrul proiectului POSDR‐: Euroturism –
Calificare in industria turismului! ID 153975 –
decembrie2015
CURSURI DE FORMARE SI PERFECTIONARE
PROFESIONALA
Responsabil gestionare deseuri: 24 –
25.11.2015
Inspector/Referent Resurse Umane: 16.11 –
04.12.2015
Curs “Salarizare”: 23.11 – 27.11.2015
Expert accesare fonduri structurale: 02.11 –
13.11.2015
Tehnici avansate de vanzare persuasiva – in
colaborare cu Mentor Training: 10.11.2015

Camera de Comerț şi Industrie Suceava (www.ccisv.ro)
Vă invităm la a doua ediție Cafeaua cu finanțări!
Când: 29 octombrie, ultima joi din luna, ora 16.30
Unde: la sediul Camerei de Comerț și Industrie Suceava, etaj 2, sala 4
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Consultanții noștri din cadrul Departamentului de Programe de Finanțare vă vor prezenta
oportunitățile de finanțare și condițiile principale pe care trebuie să le îndepliniți pentru
obținerea de fonduri nerambursabile în vederea înființării/creării/dezvoltării unei activități
antreprenoriale .
Noi ne propunem să organizăm astfel de întâlniri o dată pe luna și să dezbatem în cadrul
întâlnirii câte un program de finanțare dedicat antreprenorilor .
Astfel vom pune bazele unor noi proiecte de business și vom fructifica oportunitățile oferite
de Uniunea Europeană.
În cadrul celei de‐a doua întâlniri vom dezbate ghidurile de finanțare din cadrul
Programului Operațional Regional destinate firmelor existente care își desfășoară
activitatea în mediul urban .
Agenda evenimentului din 29 octombrie:
16:30‐16:45 Primirea participanților & Intro
16:45‐17:15 Prezentarea oportunităților de finanțare pentru zona urbană
17:15‐17:45 Sesiune de întrebări și răspunsuri
Vă rugăm să confirmați participarea până cel târziu marți, 27 octombrie, pe adresa de
email: carmen.fediuc@ccisv.ro cu topicul: cafeaua cu finanțări. Alte informații puteți obține
contactându‐ne la telefoanele: 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 Comerț şi Industrie Teleorman (www.cciatr.ro)
Topul Firmelor din Județul Teleorman – ediția a XXII‐a, care va avea loc în data de
29 octombrie la Restaurantul Rustic din Alexandria. Va avea loc festivitatea oficială de
decernare a diplomelor şi trofeelor laureaților acestei ediții şi lansarea Catalogului „Topul
Firmelor – Teleorman 2014”. Vor partcipa, pe lângă reprezentanți ai mediului de afaceri din
județul Teleorman, oficialități, personalități din județ şi din țară.
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Camera de Comerț şi Industrie Timiş (www.cciat.ro)
Activitati CCIAT in pregatire pentru perioada octombrie ‐ noiembrie 2015
Gala Excelenței în Afaceri ‐ Topul Firmelor din Județul Timiș 2014
Organizat de Camera de Comerț, Industrie şi Agricultură Timiş de peste 21 de ani, Topul
Firmelor a devenit cel mai important eveniment economic din vestul țării, cartea de vizită a
performanței şi succesului în afaceri, care reuneşte anual peste 800 de participanți ‐
reprezentanți de marcă ai mediului economic şi de afaceri, reprezentanți ai serviciilor
publice deconcentrate din teritoriu, corpul diplomatic acreditat la Timişoara, instituții de
învățământ şi cultură, organisme intermediare din Regiunea Vest, asociații de afaceri,
colaboratori şi parteneri ai CCIA Timiş din țară şi străinătate, membrii Colegiului de
Conducere a CCIAT, membrii Comisiei Consultative de Top, mass media.
Cea de‐a 22‐a ediție a Topului Firmelor din Județul Timiș reuneşte 6817 de firme care au
îndeplinit criteriile de eligibilitate din cele 24.279 care au depus bilanțul contabil pentru
exercițiul financiar trecut. Dintre acestea, 1064 au reușit să se claseze pe locurile I, II şi III, în
6 domenii de activitate şi 5 categorii de mărime. Ne mândrim că dintre firmele laureate175
sunt membre ale organizației noastre.
Fidelitatea și consecvența a 204 firme care au reuşit să‐și păstreze o poziție privilegiată în
top, menținându‐se pe podium în ultimii patru ani, le sunt recunoscute prin acordarea
Distincției de Excelență. De asemenea, 81 de firme care au reușit să se claseze pe primele
trei locuri în ultimii șase ani sunt recompensate cu Trofeul de Excelență.
Un număr de 10 firme cu rezultate remarcabile în activitatea de promovare a produselor şi
serviciilor româneşti pe piețele internaționale, sunt evidențiate în cadrul Topului
Exportatorilor.
Unitățile de cercetare şi învățământ şi unitățile de producție care au dovedit un înalt grad
de creativitate în domeniul lor de activitate, în baza datelor puse la dispoziție de OSIM
Bucureşti, sunt distinse cu Trofeul Creativității.
Organizat în ultimii șase, Topul Instituțiilor de Învățământ Superior, realizat pe două
categorii ‐ universități de cercetare avansată şi educație şi universități de educație şi
cercetare, consfințeşte locul și rolul pe care universitățile timișene le dețin în elita
învățământului academic românesc.
Pentru a doua oară în istiria Topului, CCIA Timiș va acorda Trofeul de Excelență pentru
Responsabilitate Socială.
Aflat la cea de‐a 10‐a ediție şi devenit deja o tradiție, premiul special Nestor Nestor
Diculescu Kingston Petersen, unul din partenerii evenimentului, va fi oferit unei societăți
comerciale pentru activități deosebite pe tărâm economic și social.
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Vor fi acordate și premii aniversare firmelor sau organizațiilor care sărbătoresc momente
speciale din activitatea lor cât și premii speciale unor firme pentru merite și realizări
economice deosebite.
În cadrul Galei de premiere, diplomele, medaliile și trofeele vor fi înmânate de conducerea
CCIAT, de către reprezentanți ai unor instituții publice centrale și locale care sprijină
activitatea CCIAT şi a membrilor acestora, personalități ale lumi politice, economice sau de
afaceri, invitați de onoare.
Participanții la eveniment se vor bucura de momente artistice de excepție oferite de tineri
talentați ai Facultății de Muzică din cadrul Universității de Vest, dar și de un recital
extraordinar al sopranei Simina IVAN, solistă a Operei de Stat din Viena.
Evenimentul va fi prezentat de binecunoscuta prezentatoare de televiziune Iuliana Tudor.
Topul Firmelor din Județul Timiș va avea loc în data de 30 octombrie 2015, la Centrul
Regional de Afaceri al CCIA Timiș.

Camera de Comerț şi Industrie Vaslui (www.ccivs.ro)
In perioada urmatoare CCIA Vaslui desfasoara activitati curente de acordare consultanta
pentru societati comerciale, emitere certificate de origine, forta majora, inscrieri in AEGRM,
organizare diferite cursuri de formare si perfectionare.
De asemenea, in aceasta perioada se vor derula activitati de pregatire a celor mai impor‐
tante actiuni ale CCIA Vaslui respectiv Topul Firmelor, care se va desfasura in luna octom‐
brie si Festivalul Viei si Vinului programat a se desfasura in perioada 06‐08 noiembrie 2015.

Camera de Comerț şi Industrie Vrancea (www.ccia‐vrancea.ro)
Activitati detrulate de C.C.I.A Vrancea in luna octombrie si noiembrie 2015:
Octombrie

Derularea cursului de initiere si sustinerea examenului pentru ocupatia Operator
Introducere, Validare si Prelucrare Date din cadrul Proiectului CASE – Competente
antreprenoriale sociale/ Contract POSDRU 173/6.1/S/148967.
Noiembrie

02 Noiembrie – Topul Firmelor in Jud. Vrancea, Editia nr. XXII
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Ce este ChamberTrust
ChamberTrust este unul dintre cele mai importante servicii, de tipul certificat de încredere (trust seal),
utilizat în relațiile business‐to‐business la nivel mondial, fiind un instrument specific comerțului internațional.
Cum funcționează?
Camera de Comerț validează informații obiective despre companii (existența unor date despre activitate,
produse, servicii, conducere, prezență 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 activității 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 evidențieze. Majoritatea
vastă a clienților este reprezentată de IMM‐uri, interesate sau implicate în comerțul internațional.
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
angajații 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 Comerț şi Industrie a României şi Camerele de Comerț şi Industrie Județene
îl vor furniza la prețuri promoționale până la 31 decembrie 2015. Astfel, prețurile percepute de CCI vor fi:
125 EUR + TVA – pentru companiile membre ale unei Camere de Comerț şi Industrie din România
150 EUR + TVA – pentru companiile care nu sunt membre ale unei Camere de Comerț şi Industrie din România
Contact
CCIR vă stă la dispoziție pentru achiziționarea acestui serviciu, precum şi pentru orice detalii suplimentare.
Persoana de contact este Cătălin Socea, Consilier, Biroul Afaceri Publice, Departamentul de Analiză, Politici şi
Afaceri Publice telefon: 0374474385, e‐mail: catalin.socea@ccir.ro
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CCIR Business Center

Camera de Comerț şi Industrie a României asigură pachetul complet de servicii pentru
organizarea de evenimente: închirieri săli, asistență tehnică, catering, traduceri, secretariat,
rezervări cazare, asistență de specialitate. CCIR Business Center găzduiește anual peste 300
de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săli cu capacități între 15 și 300 de locuri,
dotate cu: echipamente de ultimă oră; tehnologie audio‐video; instalație de traducere
simultană; logistică pentru cursuri (laptop, flipchart, pinboard, whiteboard etc.).
Mai multe detalii...
Persoana de contact: Mădălina Ciocoiu, Şef Birou Biroul Închiriere Spații şi săli de conferință,
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 Comerț şi Industrie a României prin
intermediul Comitetului Național ICC România şi poate fi
achiziționată la prețul de 39 euro/buc. (la care se adaugă TVA
în valoare de 9%), plătibili în lei la cursul BNR din data
efectuării plății prin transfer bancar sau direct la casieria CCIR.
Pentru mai multe detalii privitoare la alte publicații ICC vă
rugăm contactați Comitetul Național ICC România:
Petru Russu ‐ Consilier
Biroul Relații Externe
tel.: 0374474358; fax: 021 319 01 56
e‐mail: petru.russu@ccir.ro
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Ghidul investitorului

Descarcă publicația.

Standarde Bancare Internaționale
Comitetul Național ICC România în colaborare cu Asociația
Română a Băncilor lucrează asupra ediției bilingve Engleză/
Română a publicației ICC nr. 745 ISBP – International
Standard Banking Practice. Această publicație 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 informații practice
pentru comercianți, bancheri şi academicieni. Publicația ICC
reiterată va fi disponibilă la Asociația Română a Băncilor în
viitorul apropiat.
Pentru alte detalii şi informații privitoare la publicațiile ICC
România vă rugăm să contactați Comitetul Național ICC
România.
Petru Russu ‐ Consilier
Biroul Relații Externe
tel.: 0374474358; fax: 021 319 01 56
e‐mail: petru.russu@ccir.ro
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Buletin electronic lunar, cu oportunități de afaceri româneşti
adresate companiilor străine ‐ „InfoBulletin”
Este distribuit către mai mult de 400 de organizații internaționale de
sprijinire a afacerilor: centre de promovare a comerțului şi investițiilor,
ambasadele României în străinătate, ambasadele străine la Bucureşti,
camere de comerț şi asociații profesionale din străinătate, ajungând la mii
de firme care au conexiuni cu acestea.
În acelaşi timp, profilul companiei este introdus în Sistemul Național de
Informații 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 apariție în luna următoare.
Tariful pentru înserarea profilului de companie în InfoBulletin este de 200
RON + TVA / apariție. Tariful se achită la casieria Camerei Naționale sau
prin transfer bancar în contul CCIR nr. RO31 RZBR 0000 0600 0240 7957
deschis la Raiffeisen Bank SA SMB, cu mențiunea: InfoBulletin.
Descarcare ultimul număr
Contact:
Călin Tatomir – Referent, Biroul Informații de Afaceri
tel.: 021.3190163, e‐mail: calin.tatomir@ccir.ro.

Regulile Uniforme ICC privind Garanțiile la Cerere
Regulile Uniforme ICC privind Garanțiile la Cerere (URDG) reflectă
practicile standard internaționale în utilizarea garanțiilor la cerere şi pun
în echilibru interesele legitime ale tuturor părților. Încă de la prima lor
apariție, în 1991, URDG au fost acceptate la nivel internațional şi
recunoscute oficial de către bancheri, comercianți, asociații industriale şi
organizații internaționale precum UNCITRAL, FIDIC şi Banca Mondială.
Publicația ICC „URDG 758 – Uniform Rules for Demand Guarantees
Including Model Forms” este disponibilă la CCIR în varianta bilingvă
Engleză/Română şi poate fi achiziționată prin Comitetul Național al ICC
România la prețul de 30 euro/buc. (la care se adaugă TVA în valoare de
9%), plătibili în lei la cursul BNR din data efectuării plății prin transfer
bancar sau direct la casieria CCIR.
Pentru mai multe detalii privitoare la alte publicații ICC vă rugăm
contactați CN ICC România. Raiffeisen Bank SMB – RO31 RZBR 0000 0600
0240 7957
Contact:
Petru Russu ‐ Consilier
Biroul Relații Externe
tel.: 0374474358; fax: 021 319 01 56.
e‐mail: petru.russu@ccir.ro
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Ghidul ICC Export/Import
A patra ediție a Ghidului ICC Export/Import, se doreşte a fi un
instrument de lucru imperativ pentru comercianții din întreaga lume.
Actualizată complet, noua versiune a ghidului va ajuta comercianții să
înțeleagă mai bine riscurile şi provocările comerțului trans‐național,
furnizându‐le un manual practic pentru sporirea performanțelor în
activitățile de export‐import. Ghidul ICC Export/Import oferă o
introducere în practicile actuale de comerț internațional şi, în acelaşi
timp, este un manual detaliat pentru comercianții cu experiență.
Publicația conține analize explicite asupra noilor reguli şi informații
referitoare la subiecte precum:
‐ Contractele de export, cum se negociază cu o agenție internațională,
cu un distribuitor, francizor sau contractul de licență a mărcii;
‐ Cadrul legal şi de soluționare 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, informații legate de oferirea de garanții;
‐ Comercializarea internațională a mărfurilor pe internet;
‐ Incoterms® 2010.
Ghidul ICC Export/Import poate fi achiziționat prin intermediul Comitetului Național al ICC România
din cadrul Camerei de Comerț şi Industrie a României la prețul de 49 de Euro/buc. (la care se adaugă
TVA 9%), plătibili în lei la cursul BNR din data efectuării plății prin transfer bancar sau direct la casieria
CCIR.
Pentru mai multe detalii privitoare la alte publicații ICC vă rugăm contactați Comitetul Național ICC
România:
Petru Russu ‐ Consilier, Biroul Relații Externe
tel.: 0374474358; fax: 021 319 01 56
e‐mail: petru.russu@ccir.ro

Studii, analize şi statistici
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1.

Studiu privind Percepția mediului de afaceri asupra economiei

2.

Starea Mediului Economic in România, 2014

3.

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

4.

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

5.

Planul de investiții al Comisiei Europene

6.

Statistică – Analiză impact fonduri structurale

7.

Europa, la o răscruce a politicii fiscale

8.

Analiza Oxford Analytica privind perspectivele economiei mondiale în 2015

UTILE

Catalogul Exportatorilor & Importatorilor

Catalogul Exportatorilor & Importatorilor din România, 2015 – prima ediție este realizat
anual, cu informații comerciale despre cele mai importante companii româneşti,
exportatoare și importatoare grupate pe principalele secțiuni ale Nomenclatorului Vamal
Combinat (versiune electronică, în limbile română şi engleză).
Catalogul Exportatorilor & Importatorilor din România, Ediția a 1‐a, versiune română şi
engleză, este acum disponibil.
Preț: 60 EUR (fără TVA).
Permite selecția după mai multe criterii de interogare (numele firmei, categorie – export /
import, secțiuni ale Nomenclatorului Vamal Combinat, județ).
Catalogul conține principalele informații referitoare la profilul firmelor, şi anume:
denumirea firmei, cod fiscal, numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, adresa,
telefonul, faxul, e‐mail‐ul, website‐ul, categoria – export / import și secțiunile
Nomenclatorului Combinat aferente activității de export / import a companiei.
Cum se poate achiziționa?
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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Catalogul Topul Național al Firmelor
Catalogul Topul Național al Firmelor este realizat
anual în format print şi CD, cu informații despre
mai mult de 6000 de firme ordonate în Topul Na‐
țional al Firmelor, pe baza unui sistem de indica‐
tori financiari, după domeniul de activitate şi clasa
de mărime a întreprinderii ‐ cel mai prestigios cla‐
sament de companii, realizat de Sistemul Camere‐
lor de Comerț şi Industrie din România.
Catalogul prezintă cele 6486 de firme care se clasi‐
fică în Topul Național al Firmelor, cel mai profe‐
sional şi mai prestigios clasament de companii,
realizat anual de Sistemul Camerelor de Comerț şi
Industrie din România, în format tipărit şi CD.
Prețul catalogului în format tipărit (conține mini‐
CD) este de 125 lei + TVA.
Mai multe detalii...

Catalogul Pro Business România
Catalogul Pro Business România este re‐
alizat anual, cu informații financiare şi
comerciale despre cele mai importante‐
companii româneşti, din domenii precum
IT&C, CONSTRUCȚII, TURISM, INDUSTRIE,
COMERȚ, TRANSPORT, SERVICII, AGRI‐
CULTURÃ (versiune electronică, în limbile
română şi engleză).
Catalogul electronic Pro Business Roma‐
nia 2015, Ediția a 14‐a, versiune bilingvă
română şi engleză, este acum disponibil.
Preț: 57 EUR (fără TVA).
Permite selecția dupa mai multe criterii
de interogare (numele firmei, forma ju‐
ridică, numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, codul fiscal, capitalul social, județul,
localitatea, adresa de e‐mail, domeniul de activitate, profitul brut, cifra de afaceri, numărul
de salariați).
Catalogul conține principalele informații referitoare la profilul firmelor, şi anume: denu‐
mirea firmei, cod fiscal, numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, adresa, telefonul,
faxul, e‐mail‐ul, website‐ul, domeniul de activitate principal, capitalul, cifra de afaceri, profi‐
tul brut, numărul de angajați.
Mai multe detalii...
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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 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 abonaţilor.
Dacă doriţi să vă abonaţi la buletinul informativ al CCIR „e-infoBusiness”: CLICK AICI
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