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Bucureşti, 30 septembrie: Camera de Comerţ şi Industrie a României a
aniversat împlinirea a 150 de ani de la adoptarea primei legi a Camerelor
de Comerţ din România. Momentul aniversar a fost marcat de organizarea unei serii de evenimente, precum o conferinţă de presă şi o recepţie
de gală la sediul CCIR.
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COMUNICATE DE PRESĂ

La conferinţa de presă au participat Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a
României, Dl. Mihai Daraban, Vicepreşedinţii Camerei de Comerţ şi Industrie a României,
Dl. Vasile Bar, Preşedinte CCI Bistriţa-Năsăud, Dl. Ion Mocanu, Preşedinte CCI Galaţi, Dl.
Nicolae Tudorescu, Preşedinte CCI Mehedinţi şi Dl. Mihai Apopii, Preşedinte CCI Neamţ,
Vicepreşedinte la nivel de reprezentare.
Preşedintele CCIR, Dl. Mihai Daraban, a prezentat presei un scurt istoric al Camerelor de
Comerţ din România, referindu-se la capacitatea de reprezentare a Sistemului Cameral
românesc, atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional. „În prezent, Camerele de
Comerţ îşi găsesc corespondenţi peste tot, numărând 40.000 de Camere la nivel mondial.
Camera de Comerţ este o punte de legătură între comunitatea de afaceri şi autorităţile centrale, noi fiind lobby-iştii nr. 1 ai omului de afaceri”, a precizat Dl. Daraban.
Seria evenimentelor festive a continuat cu o recepţie de gală, care s-a bucurat de prezenţa
domnului Victor Ponta, Prim-Ministrul Guvernului României, a numeroşi miniştri, a
reprezentanţilor Sistemului Cameral, a Corpului Diplomatic acreditat la Bucureşti, a
reprezentanţilor autorităţilor centrale şi ai mediului de afaceri.
În cadrul recepţiei, Preşedintele CCIR a punctat aspecte referitoare la direcţiile strategice
asumate de Camera de Comerţ şi Industrie a României, ce urmăreşte „dezvoltarea şi
susţinerea întreprinderilor de toate dimensiunile şi din toate sectoarele, prin oferirea de
oportunităţi şi informaţii, acces la idei noi şi inovare, expertiză şi suport”. Dl. Daraban a mulţumit autorităţilor centrale pentru deschiderea pe care o au faţă de Sistemul Cameral şi
faţă de oamenii de afaceri, menţionând buna colaborare pe care CCIR o are cu ministerele
ce au impact economic.
Prim-Ministrul României, Dl. Victor Ponta, a salutat momentul aniversar al Camerelor de
Comerţ din România, aminitind că întregul Guvern sprijină Sistemul Cameral românesc şi
mediul de afaceri, factori care susţin dezvoltarea economică a României.
Prima lege a Camerelor de Comerţ din România a fost promulgată de Domnitorul Alexandru
Ioan Cuza în data de 30 septembrie 1864. De-a lungul celor 150 de ani de existenţă, Sistemul Cameral românesc a reprezentat partenerul de dialog al autorităţilor centrale şi locale,
contribuind la dezvoltarea mediului de afaceri şi a comerţului românesc.

Departamentul Analiză, Politici şi Afaceri Publice
tel. 0213191885, fax: 0213190156,
e-mail: dapap@ccir.ro
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Implementarea Agendei Europene pentru Educaţia Adulţilor
– proiectul care vizează nevoile şi oportunităţile de educaţie
ale adulţilor în România

Bucureşti, 2 octombrie 2014: Cu ocazia celei de a opta campanii regionale de conştientizare
şi informare privind oportunităţile de educaţie şi formare, Vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Calificări, Dna. Alexandra Croitoru, Consilierul Preşedintelui CCIR, Dl. Ion Dănuţ Jugănaru, Directorul Autorităţii Naţionale pentru Calificări, Dna Mihaela Udrea, Preşedintele CCI Ilfov, Dl. Dan Dumitru şi Consilierul din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale,
Dl. Stelian Fedorca, au susţinut o conferinţă de presă pentru a prezenta proiectul
„Implementarea Agendei Europene pentru Educaţia Adulţilor”. Acesta este finanţat de către Comisia Europeană (EACEA), în cadrul programului „Învăţare pe tot parcursul vieţii”,
Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) fiind Coordonatorul Naţional al proiectului.
Vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Calificări, Dna Alexandra Croitoru a reiterat
faptul că obiectul general al proiectului „îl constituie creşterea gradului de conştientizare a
părţilor interesate şi a beneficiarilor direcţi privind oportunităţile de învăţare a adulţilor în
România”.
Vicepreşedintele ANC a susţinut că „în România, în 2010, se înregistra o rată de participare
a populaţiei la formarea profesională continuă de circa 1,3 %, iar în 2013 s-a înregistrat o
uşoară creştere de 2%, cu mult însă sub media europeană de 8,9%. De aceea, România şi-a
stabilit ca ţintă atingerea unui procent de cel puţin 10% al participării adulţilor la programul
de Învăţare pe tot parcursul vieţii până în anul 2020”.
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Consilierul din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, Dl. Stelian Fedorca a subliniat faptul
că „şansele companiilor de a rezista pe piaţă vor scădea dacă nu vor conştientiza necesitatea de a se implica în calificarea şi dezvoltarea angajaţilor”, luând în considerare faptul că
toate clasele profesionale sunt formate în funcţie de nevoile agentului economic.
Proiectul „Implementarea Agendei Europene pentru Educaţia Adulţilor” se adresează instituţiilor, departamentelor de specialitate, furnizorilor de formare profesională, angajatorilor
de la nivel local şi regional şi tuturor părţilor interesate.
Un rezultat important al proiectului va fi elaborarea unui Plan Naţional de Acţiune pentru
Educaţia Adulţilor.
Departamentul Analiză, Politici şi Afaceri Publice
Biroul Comunicare Publică,
tel. 0213191885, fax: 0213190156,
e-mail: dapap@ccir.ro

Participarea Camerei de Comerţ şi Industrie a României la
Bucharest Forum 2014
Bucureşti, 2-4 octombrie 2014: Dl. Mihai Daraban, Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României, a participat la Bucharest Forum 2014, un eveniment politic şi economic
de referinţă, organizat în perioada 2 - 4 octombrie la Palatul Parlamentului de Institutul Aspen din România şi German Marshal Fund of the United States, în parteneriat cu Guvernul
României.
Printre partenerii evenimentului se numără toţi actorii relevanţi din comunitatea de afaceri
locală şi organizaţiile reprezentative pentru mediul de afaceri din România. Bucharest Forum este cea mai mare reuniune internaţională dedicată dezbaterii aspectelor ce ţin de
evoluţiile politice, economice şi sociale din întreaga lume. Misiunea Forumului este aceea
de a crea în Bucureşti o platformă regională pentru inovaţia politicilor economice şi pentru
dialogul dintre guverne şi mediile de afaceri, urmărind, în acelaşi timp, cooperarea dintre
afaceri şi decidentul politic pentru a consolida guvernanţa economică şi competitivitatea
României în regiune.
O serie de nume sonore din mediul politic şi economic au confirmat prezenţa la eveniment,
printre care: Dl. Mircea Geoană, Preşedintele Institutului Aspen din România, Dl. Victor
Ponta, Prim-Ministrul României, alături de numeroşi Miniştri din Guvernul României, membri ai Corpului Diplomatic român, Membri ai Parlamentului European, reprezentanţi ai administraţiilor centrale străine şi reprezentanţi ai mediului de afaceri român şi internaţional.
Departamentul Analiză, Politici şi Afaceri Publice
Biroul Comunicare Publică,
tel. 0213191885, fax: 0213190156,
e-mail: dapap@ccir.ro
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Sistemul Cameral, la 150 de ani.
Care sunt perspectivele pentru 2015?
Interviu cu Mihai Daraban, Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României
Sistemul Cameral din România împlineşte marţi, 30 septembrie 2014,
150 de ani de la înfiinţare, o aniversare care poate prevesti revenirea
Camerei de Comerţ în linia întâi pentru atragerea de investiţii şi dezvoltare economică.
Despre aşteptările mediului de afaceri şi perspectivele economice pentru
2015, ne vorbeşte Mihai Daraban, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României.

Marţi 30 septembrie 2014 se împlinesc 150 de ani la înfiinţarea sistemului cameral.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră aniversarea de astăzi?
Este un moment de bucurie şi un moment care anunţă revenirea Camerei de Comerţ şi Industrie
a României în prim planul dezbaterii publice legate de atragerea de investiţii şi dezvoltarea
economică.n Este o zi de sărbătoare în care rememorăm deopotrivă momentele dificile traversate de-a lungul istoriei de sistemul cameral românesc, precum şi reuşitele în promovarea capitalului naţional. E cazul ca agenda publică să se îndrepte spre chestiunile de fond - cum sprijinim
firmele să producă mai mult, cum să fie mai competitive şi să creeze şi mai multe locuri de
muncă.
Antreprenorii români sunt categoria care a avut cea mai mare influenţă pozitivă asupra dezvoltării României, în condiţii numai de ei inţelese cu adevarat. Trebuie ca toată societatea să onoreze munca, sacrificiile şi riscurile asumate de antreprenorii români în ceea ce a însemnat şi ce
înseamnă dezvoltarea economică a României. Sistemul cameral din România este cel mai puternic partener al mediului de afaceri şi al instituţiilor publice deopotrivă. Are experienţa necesară
şi dispune de cea mai puternică infrastructură de afaceri din România - sediul central din Bucureşti, complexul expoziţional Romexpo şi sedii cu baze de date, informaţii de afaceri şi personal în
42 de judeţe.
Care consideraţi că ar fi aşteptările mediului de afaceri?
Predictibilitate, claritate în privinţa politicii fiscale, debirocratizare, investiţii în reţeaua de sprijin
pentru IMM-uri, pentru că de multe ori costurile consultanţei pentru afaceri şi pentru dezvoltarea firmelor sunt prohibitive şi plafonează potenţialul. Desigur, sunt doar câteva lucruri care
trebuie făcute de către statul român.
Totul porneşte de la stat. Mediul de afaceri şi-ar dori un stat minimal, dar realizează că acest lucru nu e posibil în niciun caz acum. Însă ar fi mare nevoie ca statul să facă o serie de paşi spre
mediul de afaceri. În primul rând să aibă o altă abordare a relaţiei cu acesta. Să înţeleagă că mediul de afaceri poate fi unul puternic doar dacă statul e unul predictibil.
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Cum evaluaţi perspectivele economice pentru anul 2015?
România se afla într-o perioadă de stabilitate economică. Din păcate, abordarea Ministerului de
Finanţe rămâne una cel puţin stranie, creatoare de turbulenţe şi confuzie la nivelul mediului de
afaceri. De exemplu, se taxează apa care este introdusă în docurile uscate pentru a permite lansarea la apa a navelor. Apa aceea nu produce practic nimic, ci doar permite închiderea unui
proces industrial, în speta ieşirea în mare a navelor construite de inginerii şi muncitorii români.
Dacă vrem ca România să devină cu adevărat atractivă pentru investitori, aceste anomalii legislative trebuie eliminate.
Credem că perspectivele vor fi mult mai bune dacă semnalele din mediul guvernamental vor avea
în vedere nevoia acuta de predictibilitate. De asemenea, e foarte important să vedem cum va
evolua creditarea economiei reale de către sistemul bancar. Creşterea investiţiilor publice şi
atragerea de noi investitori străini vor face diferenţa.
Există şi vesti bune. Scăderea taxei pe stâlp este un succes şi cred că am contribuit şi noi la obţinerea acestei reduceri pentru economia reală. Mai e loc pentru o reducere suplimentară, dacă nu
cumva ar merita gândită o renunţare la această taxă dăunătoare sectorului productiv.
Aţi anunţat dorinţa sistemului cameral de a sprijini promovarea externă a României?
În ce stadiu se află acest obiectiv?
Suntem într-un stadiu avansat, pregătim mai multe misiuni economice pe zone de interes pentru
companiile româneşti. Potenţialul României este foarte puţin cunoscut, comparativ cu al altor
ţări. Constatăm şi din partea Guvernului o intensificare a atragerii de investiţii şi acest lucru ne
bucură.
Apreciem în mod deosebit vizita pe care primul ministru a facut-o la Houston, unde îşi au sediul
unele din cele mai mari companii americane din domeniul energiei. E un semnal foarte important.
Deja în România se află companii mari, dar multe altele ar putea veni având în vedere nu doar
deschiderea reală a ţării, ci şi tradiţia puternică a României în sectorul energetic.
Sper că întâlnirile din Statele Unite să se concretizeze în cât mai multe proiecte care să asigure
independenţa energetică a României. Desigur, sunt şi alte zone din afara Uniunii Europene cu care
trebuie să creştem cooperarea în domeniul economic. Statele din Nordul Africii, Orientul Mijlociu,
dar şi în America Latină, unde există o mare deschidere către produsele venite din Uniunea Europeană. La 25 de ani de la căderea comunismului, trebuie să renunţăm la complexe, să privim cu
curaj către piaţa globală şi să încercăm să facem tranziţia de la rolul de subcontractori, pe care îl
avem în multe situaţii, la cel de lider de proiect sau prim furnizor de produse şi servicii.
România este competitivă în multe domenii şi devine competitivă în multe altele. Avem printre
cele mai bune şi diverse produse IT din lume, printre cei mai buni ingineri şi chiar şi producţia agricolă este în creştere, deci avem din ce în ce tot mai multe motive să abordăm cu curaj piaţa
globală. Iar noi, Camera de Comerţ şi Industrie a României, vom sprijini direct acest lucru, prin facilitarea de contacte şi prin preluarea organizării delegaţiilor şi a misiunilor economice, în parteneriat cu Guvernul României.
Sursa: www.ziare.com
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La aniversarea a 150 de ani de la promulgarea primei legi a
Camerelor de Comerţ, Camera de Comerţ şi Industrie a
României relansează ofensiva pentru un învăţământ profesional de calitate, adaptat la cerinţele reale din piaţă
Ţinând cont de realităţile economice actuale în care antreprenorii români şi companiile
multinaţionale ce activează în România au nevoie de personal calificat pentru a-şi dezvolta
producţia şi pentru a dinamiza exporturile, Camera de Comerţ şi Industrie a României
susţine reconfigurarea strategiei sistemului educaţional profesional, oferindu-le tinerilor
absolvenţi competenţele necesare pentru încadrarea pe piaţa muncii. În contextul în care
România a pierdut peste 642.000 de locuri de muncă în perioada crizei economice, încasările la bugetul de stat au scăzut, iar masa salarială s-a diminuat cu 11 miliarde de euro realităţi ce indică necesitatea creării de locuri de muncă, CCIR poate contribui la relansarea
domeniilor ce au nevoie de forţă de muncă adecvat calificată.
Luând în considerare tendinţa aproape naturală a celor mai mulţi tineri de a se îndrepta
către învăţământul superior, deşi mulţi dintre ei nu au abilităţile şi cunoştinţele necesare
parcurgerii şi absolvirii acestuia, Camera de Comerţ şi Industrie a României consideră că
orientarea absolvenţilor învăţământului gimnazial spre învăţământul profesional va
reprezenta un beneficiu real pentru mediul de afaceri, cât şi o oportunitate pentru tineri de
a se integra rapid pe piaţa muncii.
Camera de Comerţ si Industrie a României dispune de infrastructura necesară pentru colectarea necesarului de contracte de instruire practică, prin reţeaua membrilor săi, obţinând
astfel informaţii fundamentale pentru elaborarea planului de şcolarizare din zona formării
profesionale. Punctual, Camerele de Comerţ vor prelua şi dezvolta activităţile de învăţământ vocaţional, implicându-se totodată în planificarea acestuia şi în identificarea, de
la o promoţie la alta, a necesarului de forţă de muncă. Drept rezultat, cifrele de şcolarizare
nu vor mai fi stabilite doar pentru a conserva catedrele existente, ci în funcţie de cerinţele
pieţei.
În perioada următoare, Camera de Comerţ şi Industrie a României se va implica activ în
susţinerea învăţământului profesional, construind un dialog orientat către rezultate între
Ministerul Educaţiei Naţionale şi agenţii economici.

Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României,
Mihai Daraban
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Reducerea impozitării muncii ar trebui să fie în tandem cu un
pachet de măsuri care să impulsioneze activitatea economică
Camera de Comerţ şi Industrie a României este un partener important al mediului de
afaceri şi al instituţiilor publice pentru promovarea dezvoltării economice – acesta este mesajul reafirmat cu ocazia aniversării celor 150 ani de la adoptarea primei legi a camerelor de
comerţ din România. Totodată, salutăm şi susţinem punctul de vedere al Guvernatorului
BNR, Dl. Mugur Isărescu, potrivit căruia reducerea contribuţiilor sociale cu 5 puncte procentuale nu trebuie însoţită de impozite suplimentare. Doar reducerea CAS nu va duce la
crearea de noi locuri de muncă, ci ar trebui ca măsura să fie inclusă într-un pachet de
măsuri dedicat stimulării activităţii economice.
De asemenea, CCIR consideră că o măsură pozitivă pentru mediul de afaceri nu trebuie să
fie umbrită de existenţa vreunui risc de impunere de noi taxe, acţiune pe care speră ca Guvernul să nu o întreprindă.
CCIR se alătura ideii promovate de BNR, potrivit căreia este necesară o impozitare suplimentară a activelor imobiliare neutilizate (terenurile agricole nelucrate, casele nefolosite,
imobilele blocate).
CCIR consideră că această scădere a taxării muncii este un stimulent consistent pentru cei
care vor să facă investiţii în resurse umane şi au un număr mare de angajaţi şi, în acelaşi
timp, funcţionează şi ca un revers al majorării fiscalităţii pentru marile firme, în prima parte
a acestui an.

Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României,
Mihai Daraban
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Camera de Comerţ şi Industrie a României, în parteneriat cu Institutul Bancar Român, vă invită la
seminarul: Managementul plăţilor în afacerile internaţionale.
Perioada de desfăşurare: 16 - 17 octombrie 2014, intervalul orar 9,30 -17,00, sala Basarabia, etaj 3,
tronson II, sediul CCIR, bd. Octavian Goga, nr. 2, sector 3, Bucureşti.
Seminarul îşi propune să prezinte caracteristicile modalităţilor de plată utilizate în decontarea
operaţiunilor de export - import, precum şi criteriile care stau la baza selectării celei mai avantajoase
soluţii. Multe din firmele româneşti acţionează în comerţul internaţional atât de pe poziţie de
exportator, cât şi de importator, de aceea va fi subliniat modul diferit de abordare pe care îl are o firmă
românească atunci când intenţionează să intre într-o tranzacţie cu un partener extern, în funcţie de
rolul pe care îl va juca în respectivul business.
Tarif de Participare: 1049 RON + TVA/ participant.
Important! Se acordă reducere de 10% pentru doi sau trei participanţi de la aceeaşi organizaţie,
respectiv 15% pentru minim patru participanţi de la aceeaşi organizaţie.
Persoana de contact: Elena Mădălina Ciocoiu,
Şef Birou Organizare Evenimente, Departamentul Relaţii cu Membri
tel.: 021 319 00 78, fax: 021 319 01 56, madalina.ciocoiu@ccir.ro.

Camera de Comerţ şi Industrie a României în colaborare cu Institutul Bancar Român, vă invită la seminarul: Reglementări în domeniul livrării mărfurilor în comerţul internaţional: INCOTERMS 2010,
organizat în data de 31 octombrie 2014, în Bucureşti, la sediul CCIR, bd. Octavian Goga, nr. 2, sector
3, sala Basarabia, etaj 3, tronson II.
Seminarul oferă o imagine de ansamblu şi o înţelegere corectă a noilor reguli Incoterms® 2010 şi impactul acestora asupra Comerţului Internaţional. Condiţiile de livrare INCOTERMS sunt recunoscute şi
acceptate pe plan internaţional. Ele definesc obligaţiile, riscurile şi costurile suportate de cumpărător
şi de vânzător, în derularea unei tranzacţii externe/interne. Seminarul va prezenta nu numai schimbările pe care le aduce INCOTERMS® 2010, dar va oferi participanţilor şi posibilitatea înţelegerii scopului,
utilizării şi aplicării acestor reguli în practica comercială, cu impact asupra obligaţiilor, costurilor şi riscurilor pe care şi le asumă partenerii contractuali.
Tarif de participare: 320 RON + TVA/participant – 1 zi.
Relaţii suplimentare: Marian Zamfir,
organizator evenimente, Birou Organizare Evenimente
tel. 021/319.00.78, fax 021/319 01 56, e-mail: marian.zamfir@ccir.ro.
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Camera de Comerţ şi Industrie a României are plăcerea de a vă face cunoscută
oportunitatea de a participa la EXPO 2015 Feeding the Planet, Energy for life, Milano,
Italia.
EXPO 2015, eveniment de anvergură mondială organizat în jurul temei principale, a hranei,
se va desfăşura pe o durată de 6 luni în perioada 1 mai - 31 octombrie 2015. Expoziţia se va
bucura de participarea a peste 140 de ţări şi peste 20 de milioane de vizitatori.
România şi-a anunţat oficial participarea la Expo Milano 2015 încă din anul 2011. Prezenţa
Românei la acest eveniment va fi sub motto-ul Living with nature - Convienţuind cu natura
şi îşi propune să transmită lumii întregi imaginea unei ţări unde tradiţionalul se îmbină cu
modernul, care este în armonie cu natura şi care oferă surse de hrană accesibile,
sustenabile şi de încredere.
Pavilionul dedicat ţării noastre se bucură de o suprafaţă de 887 metri pătraţi şi este
împărţit în două nivele: primul prezintă imaginea de actualitate a varietăţii resurselor
naturale iar cel de al doilea prezintă imaginea tradiţională a gospodăriei româneşti.
Expoziţiile sunt grupate în 8 arii principale precum biodiversitate, cultura şi energia verde,
fructe şi legume, cultură şi tradiţie, arta culinară, grădină, casă şi verandă.
Sperăm ca acest eveniment deosebit care prezintă numeroase aspecte culturale
importante şi fascinante ale României şi ale altor 140 de ţări de pe glob, să se bucure de
atenţia dumneavoastră şi vă invităm să accesaţi pagina oficială a evenimentului la
www.expo2015.org
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Cea de a XIII-a ediţie a Târgului de Nunţi Ghidul Miresei își deschide porţile pentru voi între
3 și 5 octombrie în Pavilionul C4-C5 din Centrul Expoziţional Romexpo București.
Ediţia din toamnă acoperă în întregime cererea pentru aceasta perioada a anului, venind în
ajutorul vostru cu propuneri de locaţii de nuntă, EARLY BOOKING 2015, reduceri
substanţiale la rochiile de mireasă și de ocazie, lichidări de stoc la colecţiile 2014, verighete,
bijuterii, invitaţii, mărturii, accesorii de nuntă sau decoruri în ultimele tendinţe, fiind
singurul loc unde vei găsi LICHIDARI DE STOC pentru NUNŢI.

Activitatea membrilor

Camera de Comerţ şi Industrie Alba (www.cciaalba.ro)
♦Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Alba organizează cursul ,,Noţiuni fundamentale de igienă” pentru modulul Servicii de producţie, depozitare, transport şi comercializarea alimentelor, inclusiv alimentaţie publică şi a colectivităţilor.
Cursul se adresează operatorilor şi vânzătorilor din industria alimentară, managerilor, şefilor de secţie şi directorilor pentru asigurarea calităţii în unităţile cu profil alimentar, respectiv producţie, comercializare, depozitare, transport, inclusiv în unităţile de îmbuteliere
a apei, precum şi personalului de îngrijire din sectorul alimentar.
Taxa de participare: 80 lei/ cursant.
Detalii şi înscrieri la sediul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Alba, str. Frederik
Mistral, nr. 3, Alba Iulia, jud. Alba, tel. 0258/811772, fax. 0258/811771, e-mail: consultanta@cciaalba.ro.

Camera de Comerţ şi Industrie Arad (www.ccia-arad.ro)
AGROMALIM 2014, o ediţie de succes
„Diversitatea ofertelor şi serviciilor oferite de participanţi a fost un factor deosebit de relevant în aprecierile
făcute de reprezentanţii autorităţilor din domeniu,
atunci când au catalogat evenimentul ca fiind, după
anumite criterii, peste celelalte târguri de acest gen din
ţară. AGROMALIM 2014 a fost un succes pentru Camera
de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad şi doresc să mulţumesc tuturor celor
care au contribuit la rezultatul acesteia”, a declarat Gheorghe SECULICI, preşedintele
Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad.
Aproximativ 12.000 de vizitatori, 3.500 de mp spaţiu interior şi 25.000 mp spaţiu exterior
ocupat, premiere mondiale, cursuri pe domeniu ecologic, conferinţe, întâlniri de afaceri şi
multe oferte ale celor mai mari actori din domeniu, acestea sunt cifrele ediţiei din 2014 a
evenimentului. Expoziţia de animale din acest an a fost marcată de avizul nefavorabil primit
de la autorităţile competente, în contextul interzicerii prezenţei rumegătoarelor la târgurile
de animale din toată ţara.

Camera de Comerţ şi Industrie Argeş (www.cciarges.ro)
Camera de Comerţ şi Industrie Bacău (www.cciabc.ro)

♦ Confintexpo – Târg de Îmbrăcăminte şi Încălţăminte
Central Plaza Bacău, 12 - 16 noiembrie 2014
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♦ Târg de Produse Tradiţionale
Central Plaza Bacău, 12 - 16 noiembrie 2014
Datele de contact ale Camerei de Comerţ şi Industrie
Bacău: tel +40-234-570010, +40-755-070090, e-mail

Camera de Comerţ şi Industrie Bihor (www.cciabh.ro)
Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud (www.cciabn.ro)
Camera de Comerţ şi Industrie Botoşani (www.cciabt.ro)
Camera de Comerţ, Industrie şi Agriocultură Botoşani organizează în
data de 24 octombrie 2014 cea de-a XXI-a ediţie a celui mai
important eveniment de afaceri local, „Topul Judeţean al Firmelor”.
Evenimentul va avea loc începând cu ora 18.30, la Soul Mate Casa
Lux.
Înscrieri şi detalii la Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură
Botoşani. Tel 0744434951, 03331711039, fax 0231517532, mail
secretariat@cciabt.ro, carmennarcis2000@yahoo.com.

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov (www.ccibv.ro)
♦ Cursuri de limba italiană structurate conform Cadrului de referinţă European
Camera de Comerţ şi Industrie Braşov în colaborare cu Biroul Corespondentului Consular al
Italiei din Braşov – Prof. Emanuele G. Bagnasco, organizează cursuri de limba italiană,
structurate conform nivelurilor de certificare stabilite de către Cadrul de referinţă
European, fiecare nivel având 40 ore. Formatorii sunt profesori români şi italieni cu o vastă
experienţă în domeniul formării profesionale a adulţilor.
Înscrierile pentru cursurile de limba italiană -nivel începător şi mediu,(A1, A2, B1) se fac
până la data de 15.10.2014.
Tariful cursului/nivel este de 550 lei inclusiv TVA (pentru membri CCI Braşov–495 lei).
Relaţii suplimentare: Biroul Corespondentului Consular al Italiei din Braşov
Telefon: 0268-310460.
Înscrieri la sediul CCI BRAŞOV – Direcţia Invăţământ Formare Profesională tel.0268547080, 0268 – 547075 int. 138, e-mail: monica.daringa@ccibv.ro.
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♦ Camera de Comerţ şi Industrie Braşov organizează în colaborare cu firma DKN Resulting
SRL un pachet de
7 seminarii în domeniul logisticii având ca obiective de formare:
- stabilirea obiectivelor corecte în logistică pentru a îndeplini cerinţele clienţilor şi ale
companiei;
- utilizarea metodelor şi modelelor pentru fiecare domeniu de Management logistic;
- calcularea beneficiilor companiei datorate optimizării logisticii;
- stabilirea activităţilor necesare pentru a atinge obiectivele definite în mod durabil.
Informaţii suplimentare şi înscrieri: dna. ing.Carmen Mitran-consultant formare, tel.
0728137729, 0268547086/144, carmen.mitran@ccibv.ro.
♦ Ca urmare a Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 24
aprilie 2012, prin care s-au adoptat Normele privind calificarea profesională si pregătirea
continuă a intermediarilor în asigurări,(Ordinele nr.8 si 9/2012 ale CSA), Camera de Comerţ
şi Industrie Braşov organizează în colaborare cu S.C. ACTIV SOFT LEARNING SIBIU
următoarele cursuri în sistem bleanded learning:
- Calificare profesională a intermediarilor în asigurări;
- Pregătire profesională continuă a intermediarilor în asigurări.
Relaţii suplimentare şi înscrieri la sediul CCI Braşov, Direcţia Invăţământ Formare
Profesională, dna. Carmen Mitran - tel.0728/137729, 0268/547075 int.144, 0268/547080.
♦ Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor Cod COR – 541902
Cui se adresează programul? Persoanelor care au studii medii şi doresc să se perfecţioneze
în domeniul PSI.
Cum se finalizează cursul? Printr-un examen de absolvire în prezenţa comisiei de examinare
desemnate de Autoritatea Naţională pentru Calificări (A.N.C.).
Ce fel de certificate se eliberează ca urmare a promovării examenului de absolvire?
Certificate de absolvire emise impreună cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale, recunoscute oficial pe piaţa muncii,
însoţite de un supliment descriptiv menţionand competenţele dobăndite.
Unde se desfăşoară acest program? La sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov, B-dul
Mihail Kogalniceanu nr.18-20, Braşov.
Care este costul programului autorizat? Pentru membrii CCI Braşov: 675 lei platibili în 3
rate. Pentru ne-membrii: 750 lei platibili în 3 rate.
Camera de Comerţ şi Industrie Braşov – Direcţia Învăţământ Formare Profesională
telefon: 0268.547.084-int 144; 0268.547.080-int 144, 0728137729, fax: 0268.547.086, web:
http://ccibv.ro e-mail: carmen.mitran@ccibv.ro.
♦ Camera de Comerţ şi Industrie Braşov organizează în parteneriat cu Fundaţia pentru
Schimbări Democratice cursul: FORMAREA MEDIATORILOR.
Informaţii despre profesie şi Legea 192/2006 se găsesc pe site-ul www.mediere.org.ro.
Locul de desfăşurare: sediul CCI BRAŞOV, str. M. Kogălniceanu nr. 18-20;
Înscrieri la sediul CCI Braşov – Direcţia Învăţământ Formare Profesională la tel. 0268-
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Camera de Comerţ şi Industrie Brăila (www.cciabr.ro)

♦ AgriCultura 2014, târgul naţional de utilaje şi produse agricole organizat de Camera de
Comerţ, Industrie şi Agricultură Brăila se încadrează în seria manifestărilor expoziţionale de
marca ale Sistemului Cameral romanesc, bucurându-se de 18 ani de recunoaşterea
specialiştilor şi a firmelor din domeniul agricol.
Activitatea în agricultura este o muncă neîntreruptă şi acest fapt este cunoscut de toţi cei
care activează în domeniu. Ea presupune nu numai efortul propriu-zis din teren ci şi
contactul permanent cu noutăţile şi experienţa altora, cu cele mai bune utilaje sau
îngrăşăminte, practici noi de cultură sau irigaţii. Toate acestea se întâmpla toamna la Brăila,
zona recunoscuta pentru potenţialul său agricol, cu o suprafaţă de aprox. 351.000 ha teren
arabil, cuprinzând Insula Mare a Brăilei şi Bărăganul.
Pentru a reuşi performanţa, agricultura românească are nevoie de investiţii, cercetare,
maşini şi utilaje de ultimă generaţie, tehnici şi tehnologii moderne, seminţe şi material
săditor de calitate. Toate acestea vor fi aduse în cadrul celei de a XVIII-a ediţii a târgului, o
manifestare expoziţională de referinţă în viata Brăilei, TNA fiind primul târg de agricultură
organizat în România.

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

♦ Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti are plăcerea de a vă invita să
participaţi la workshopul cu tema „Analiza de risc la securitate fizică - necesitate şi
obligaţie legală a societăţilor comerciale, conform H.G. 301/2012”.
Workshopul va avea loc în data de 9 octombrie 2014, orele 10.00-16.00, la sediul CCIB din
Bd. Octavian Goga nr. 2, sector 3, tronson I, intr. B, etajul 6, Biblioteca.
Evenimentul se adresează societăţilor comerciale şi organizaţiilor care deţin bunuri ori
valori cu orice titlu şi care, în conformitate cu Legea 333/2003, indiferent de natura
capitalului social, sunt obligate să asigure paza acestora. HG 301/2012 reglementează
18
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metodologic punerea în practică a acestei legi, stabilind şi sancţiunile aplicate pentru
nerespectarea prevederilor legale.
Taxa de participare este de 220 lei (la care se adaugă TVA).
Vă rugăm să ne contactaţi la tel/fax: 021.311.44.99, e-mail: ana.dulgheru@ccib.ro,
vali.andronescu@ccib.ro, olga.badea@ccib.ro, persoană de contact dna. Ana Dulgheru. În
speranţa că acest eveniment prezintă interes pentru dumneavoastră, aşteptăm
confirmarea participării până la data de 7 octombrie 2014.

♦ Ziua oportunităţilor de afaceri este organizată de Camera de Comerş şi Industrie a
Municipiului Bucureşti în parteneriat cu Ministerul Economiei şi EximBank Romania.
Evenimentul urmăreşte să ofere un cadru structurat de discuţii în care reprezentanţii
firmelor și specialiştii în comerţ exterior din regiunile vizate se întâlnesc şi fac schimb de
informaţii pentru identificarea de noi oportunităţi de afaceri.
Evenimentul se adresează cu precădere managerilor din departamentele de Sales, Export,
Marketing sau Dezvoltarea Afacerilor şi antreprenorilor care doresc să cunoască pieţele
externe şi să stabilească parteneriate de afaceri.

♦ Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucureşti are plăcerea de a vă invita să
participaţi la „Misiuniea economică în Maroc (Rabat, Fes, Casablanca)”, în perioada 25 –
29 noiembrie 2014.
Programul profesional al misiunii cuprinde:
- întâlniri de afaceri la Camera de Comerţ şi Industrie Rabat
- Forum de Afaceri la Camera de Comerţ şi Industrie Fes
- întălniri de afaceri la Camera de Comerţ şi Industrie Casablanca
- participarea la a 4-a ediţie a Forumului de investiţii GCC – Maroc.
Costul deplasării este de 1690 Euro.
- Pentru detalii suplimentare şi pentru a vă confirma participarea, vă rugăm să contactaţi
Biroul de Relaţii Externe şi Misiuni Economice din cadrul CCIB.
Persoana de contact: dna. Roxana Gheorghe , tel. 0728 135 876, email
roxana.gheorghe@ccib.ro / externe@ccib.ro si dl. Mircea Toader: mircea.toader@ccib.ro .
Termen limită de înscriere: 6 octombrie 2014.
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Camera de Comerţ şi Industrie Buzău (www.cciabuzau.ro)
Camera de Comerţ şi Industrie Caraş Severin (www.ccia-cs.ro)
Camera de Comerţ şi Industrie Călăraşi (www.cciacl.ro)
Camera de Comerţ şi Industrie Cluj (www.ccicj.ro)
Camera de Comerţ şi Industrie Constanţa (www.ccina.ro)

♦ Târgul de Turism „VACANŢA” Constanţa 2014
Evenimentul se adresează publicului larg, dornic să călătorească in ţară şi peste hotare,
aflat în căutarea unor destinaţii turistice originale, care să corespundă, din toate punctele
de vedere, necesităţilor fiecăruia de petrecere a timpului liber.
La târg sunt invitaţi să participe: agenţii de turism, tour-operatori, furnizori de activităţi de
aventură şi sporturi extreme, hoteluri, pensiuni, companii de transport, societăţi de
asigurări, autorităţi publice, asociaţii de promovare turistică reprezentând destinaţiile
turistice din România şi reprezentanţi ai unor Oficii de turism din străinătate care vor
propune publicului din întreaga regiune o ofertă atractivă de pachete turistice pentru
Crăciun 2014 şi Revelion 2015, precum şi discounturi şi Oferte Speciale pentru planificarea
vacanţei în 2015.
Organizatori: Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa (CCINA
Constanţa) şi Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT), în parteneriat cu Federaţia
Asociaţiilor de Promovare Turistică (FAPT), prin Asociaţia de Promovare şi Dezvoltare
Turistică LITORAL – DELTA DUNĂRII.
Persoană de contact: Lucia Calenici
Telefon: 0241 619.854, 0241 618.475, E-mail: drc@ccina.ro
♦ Conferinţa „Provocări juridice în activitatea agenţilor economici. Aspecte practice.
Realitatea fiscală românească”
CCINA Constanţa în colaborare cu Schoenherr şi Asociaţii – Societatea Civilă de Avocaţi din
Bucureşti au plăcerea de a vă invita la Conferinţa „Provocări juridice în activitatea agenţilor
economici. Aspecte practice Realitatea fiscală românească”.
Evenimentul va avea loc în ziua de joi, 9 octombrie a.c., începând cu ora 09.00, la Sala de
Conferinţe a CCINA Constanţa.
Persoane de contact: Alina Grigorescu; Mihaela Lăzăreanu, tel.: 0241 549.515, fax : 0241
619.654, e-mail: drc@ccina.ro.
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♦ EXPONATURA, ediţia a II-a
17 - 19 octombrie 2014
Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa vă invită la cea de-a II-a
ediţie a Salonului Expoziţional de Produse Bio „Exponatura” din luna octombrie. Exponatura
este un eveniment dedicat unui stil de viaţă sănătos, care oferă o gamă completă de
resurse, contând în produse, tehnologii şi servicii eco (bio), naturale şi organice.
Evenimentul aduce în atenţia publicului constănţean o alternativă puternică la modul actual
de viaţă, din care fac parte atât de controversatele E-uri, coloranţii, aditivii şi chimicalele.
Persoană de contact: Cocoş Silviu, Telefon: 0241 619.854, Fax: 0241 619.454, 0341 411.511
e-mail:expo@ccina.ro.
♦ TINIMTEX Târgul Naţional de Îmbrăcăminte şi Încălţăminte, ediţia a 62-a
19 - 23 noiembrie 2014, Pavilionul Expoziţional din staţiunea Mamaia
TINIMTEX este cel mai mare eveniment de profil din ţară in domeniul industriei uşoare pe
care CCINA Constanţa îl organizează, începând cu anul 2000. Devenit deja o tradiţie pentru
zona Dobrogea, Tinimtex atrage la fiecare ediţie a sa sute de firme din România.

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

A III-a ediţie a Conferinţei despre construcţiile sustenabile şi eficienţa energetică
Evnimentul este organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Covasna în parteneriat cu
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe şi Consiliul Judeţean Covasna, în ziua de 16
octombrie 2014.
Dacă la primele două ediţii am interpretat noţiunile de bază ale sustenabilităţii, mai ales în
construcţii, anul acesta dorim să exemplificăm tot ceea ce este reprezentativ în acest
domeniu, intrând în amănunte: să arătăm soluţiile, materialele cele mai eficiente în
arhitectură, instalaţiile, materialele construcţiilor de toate felurile. Speakerii conferinţei au
adus o mulţime de studii de cazuri, idei care au prins viaţă în sate şi oraşe. Nu ne ferim însă
să privim şi dintr-o perspectivă mai largă domeniul, să urmărim trendurile europene de pe
piaţa energetică.
Taxa de participare la conferinţă este de 230 lei + TVA, membrii Camerei de Comerţ şi
Industrie Covasna beneficiază de o taxă redusă de 200 lei + TVA, pentru membrii OAR taxa
de participare este de 100 lei + TVA, iar pentru funcţionarii publici participarea este
gratuită, fiind însă necesară înscrierea.
Vă rugăm să ne semnalaţi intenţia Dvs. de participare până în data de 10 octombrie..
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♦ Topul Firmelor 2013
Respectând tradiţiile şi sarcinile ce-i revin, Camera
de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna
premiează a XXI-a oară companiile cu rezultate
excepţionale în cadrul Galei Topul Firmelor 2013.
Evenimentul va avea loc la Hotel ATRIUM din Târgu
Secuiesc, în data de 17.10.2014, cu începere de la orele 18.00.
În acest an s-au calificat pentru top un număr de 800 de firme, categorizate şi premiate în
funcţie de domeniul de activitate şi de mărime, în fiecare categorie fiind premiate primele
10 firme.
Catalogul, devenit deja tradiţional, care se editează cu această ocazie, reprezintă o sursă
importantă de informaţie, cu clasificări după cifra de afaceri, profit şi număr de salariaţi,
astfel încât cu ajutorul acestuia firmele îşi vor putea evalua eficient potenţialii parteneri de
afaceri şi se pot stabili contacte cu aceştia. De asemenea, catalogul va conţine informaţii de
contact ale instituţiilor publice din judeţul Covasna.

Camera de Comerţ şi Industrie Dâmboviţa (ccidb@clicknet.ro)
Camera de Comerţ şi Industrie Dolj (www.ccidj.ro)
Camera de Comerţ şi Industrie Galaţi (www.cciagl.ro)
Camera de Comerţ şi Industrie Giurgiu (www.cciagr.ro)
Camera de Comerţ şi Industrie Gorj (www.ccigj.ro)
Camera de Comerţ şi Industrie Harghita (www.ccihr.ro)
Camera de Comerţ şi Industrie Hunedoara (www.ccihunedoara.ro)
Camera de Comerţ şi Industrie Ialomiţa (www.cciail.ro)
Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi (www.cciasi.ro)
Camera de Comerţ şi Industrie Ilfov (www.ccilfov.ro)
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Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş (www.ccimm.ro)
♦ Camera de Comert si Industrie Maramureş organizează expoziţia „FABRICAT ÎN
MARAMUREŞ” - ediţia a II-a care se va desfăşura în perioada 22-24 octombrie 2014, în
cadrul manifestării generale „ZILELE FIRMELOR MARAMUREŞENE” - ediţia a II-a.
Manifestarea expozitională se doreşte a fi locul unde produsele şi serviciile realizate de cele
mai bune firme maramureşene sunt etalate pentru a putea fi cunoscute şi unde se poate
vedea potenţialul firmelor maramureşene.
Pentru mai multe detalii contactaţi CCI Maramureş:
Adresa: Baia Mare, bd. Unirii nr. 16, Tel/Fax: 0262-221510, 0262-225794
Email: cci_mm@ccimm.ro.
♦ Editia a VIII-a a Târgului Firmelor de Exerciţiu „Rivulus Dominarum Tineret”
Evenimentul va avea loc la data de 6 decembrie 2014 în cadrul Centrului de Instruire şi
Marketing al CCI Maramureş. Târgurile firmelor de exerciţiu au rolul de a crea şi dezvolta
abilităţi antreprenoriale şi manageriale în rândul elevilor care studiază în licee cu profil
economic.
Pentru mai multe detalii contactati CCI Maramures:
Adresa: Baia Mare, bd. Unirii nr. 16, Tel/Fax: 0262-221510, 0262-225794
Email: cci_mm@ccimm.ro
♦ Camera de Comerţ și Industrie Maramureş, în colaborare cu Casa de Insolvenţă
Transilvania SPRL (CITR), unul dintre cei mai mari jucători din piaţa insolvenţei din România,
organizează seminarul „REDRESAREA COMPANIILOR AFLATE ÎN IMPAS - Program naţional
de informare a mediului de afaceri cu privire la restructurări conform NOULUI COD AL
INSOLVENŢEI”, 9 octombrie 2014, ora 10:00.
Evenimentul se va desfăşura la Centrul de Instruire şi Marketing din Baia Mare, Aleea
Expoziţiei, nr. 5 , jud. Maramureş.
În cadrul trainingului, reprezentanţii CITR vor prezenta informaţii legate de procedura
insolvenţei, soluţii de prevenire a insolvenţei, precum şi metode eficiente de redresare în
cadrul procedurii. Odată cu modificările legislative aduse de Legea insolvenţei nr. 85/2014,
specialiştii CITR au inclus în program şi o sesiune dedicată celor mai relevante astfel de
modificări, pentru a prezenta şi analiza posibilele efecte pe care ele le vor avea în economia
locală şi naţională.
Taxa de participare: 100 lei +TVA/ participant.
Informaţii suplimentare la telefon 0262 221510, 0770 843495, fax 0262 225794, sau pe
email la cci_mm@ccimm.ro.
Persoană de contact: Dumitru Claudia.

Camera de Comerţ şi Industrie Mehedinţi (www.cciamh.ro)
Camera de Comerţ şi Industrie Mureş (www.cciams.ro)
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Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ (www.ccint.ro)
♦ Program cursuri – trim. III - 2014
1. Manager Proiect
Perioada: 20.10 – 14.11. 2014
2. Expert Achiziţii Publice
Perioada: 29.09 -17.10. 2014
3. Formator
Perioada: 08.10 - 28.10.2014
4. Inspector în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă
Perioada: 03.11- 28.11.2014
5. Manager în activitatea de turism
Perioada: Octombrie 2014-Martie 2015
6. Manager Resurse Umane
Perioada: 17.09- 14.10.2014
7. Contabil
Perioada: 25.09- 12.12.2014
8. Instructor/Preparator Formare (formator cu studii medii)
Perioada: 06.10- 31.10.2014
9. Evaluator de Competenţe Profesionale
Perioada: 20.10- 14.11.2014
10. Inspector/Referent Resurse Umane
Perioada: 30.09- 31.10.2014
Relaţii suplimentare puteţi obţine la: tel: 0233-216663;
e-mail: scoala@ccint.ro;
scoala.ccint@gmail.com
Persoană de contact: Tudor-Marius CURPĂNARU (0744-782339). Daniela BĂLAN.

Camera de Comerţ şi Industrie Olt (www.cciaolt.ro)
Camera de Comerţ şi Industrie Prahova (www.cciph.ro)
♦ Vizita de lucru a Preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova în Republica Moldova

O foarte scurtă, însă extrem de densă şi productivă
vizită de lucru a efectuat în perioada 27-28 august
2014, în Republica Moldova, dl. Aurelian Gogulescu, în
dubla sa calitate, de Preşedinte al Camerei de Comerţ
şi Industrie Prahova şi de Consul Onorific al Republicii
Macedonia în România, împreuna cu E.S. dl. Pande
Lazarevski, Ambasadorul Republicii Macedonia la
Bucureşti.
Această recentă vizită se înscrie în cadrul relaţiei
deosebit de active şi cu o bogată şi îndelungată
tradiţie pe care Camera de Comerţ şi Industrie Prahova o promovează cu oficialităţile
Republicii Moldova, prin intermediul şi cu suportul nemijlocit al colaboratorilor de la
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Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.
Vizita a fost prilejuită de o serie de evenimente şi festivităţi importante care au avut loc în
aceste zile la Chişinău - celebrarea Zilei Naţionale a Republicii Moldova şi încheierea
lucrărilor gazoductului Iaşi – Ungheni.
Gazoductul strategic Iaşi-Ungheni, ale căror
lucrări de construcţie au fost inaugurate în
urma cu un an, interconectează reţelele de
gaz ale României şi Republicii Moldova.
Conducta de gaz are o lungime totală de 43,2
kilometri, dintre care aproximativ 32 de
kilometri pe teritoriul României. Gazoductul
este proiectat să transporte peste 1,5
miliarde de metri cubi de gaze pe an, adică
peste actualul consum anual al Republicii
Moldova (fără Transnistria), de circa 1,1
miliarde de metri cubi.
Lucrările de construcţie a celor 11 kilometri
din gazoductul Iaşi-Ungheni de pe teritoriul
Republicii Moldova au fost realizate de catre
trei importante companii prahovene – JV
Habau Pipeline Systems SRL Romania
(fondator
Habau
Hoch-und
Tiefbaugesellschaftm.b.H, Austria), Inspet SA,
România, şi IPM-Partners SRL România.
La festivităţile de inaugurare a gazoductului au
participat dl. Victor Ponta – Prim-Ministrul
Romaniei, dl.Iurie Leanca – Prim-Ministrul
Republicii Moldova, dl.Gunther Oettinger – Comisar European pentru Energie şi alţi oficiali
ai celor două ţări.
Programul recentei vizite a mai cuprins şi participarea la Recepţia oficială oferită de
Preşedintele Republicii Moldova, dl. Nicolae Timofti cu ocazia Zilei Naţionale a Republicii
Moldova. Pe agenda vizitei s-au mai aflat întâlniri de lucru cu dl. Adrian Candu, Vice PrimMinistru şi Ministru al Economiei care a transmis firmelor invitaţia de a participa la
Expoziţia specializată de vinuri WINEFEST, organizată la Chişinău în luna octombrie, precum
şi cea cu dl. Valeriu Lazăr, noul Preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii
Moldova care şi-a manifestat deplina disponibilitate de a continua aceeaşi excelentă
colaborare de până acum între cele două Camere. CCI Prahova şi CCI a Republicii Moldova
au încheiat în 1995 un Acord de colaborare, care apoi a fost reînnoit în 2009, acord în baza
căruia au fost realizate până în prezent 7 vizite ale unor delegaţii economice moldoveneşti
în Prahova, 6 misiuni economice prahovene în Republica Moldova şi 7 participări
prahovene la expoziţia naţională „Fabricat în R. Moldova”, de la Chişinău.

25

ACTIVITATEA MEMBRILOR

Discuţiile între preşedinţii celor două Camere au vizat identificarea de noi pieţe de export
pentru producătorii moldoveni de vin, legume şi fructe.
De asemenea, a mai avut loc o întâlnire la Ministerul de Externe al Republicii Moldova,
unde oaspeţii din România au fost primiţi de dl. Iulian Groza, Vice Ministru.
Cea mai recentă vizită în Republica Moldova a Preşedintelui CCI Prahova - având atât un rol
lucrativ dar şi reprezentare - a constituit o nouă etapă în ansamblul relaţiei de cooperare
Prahova – Moldova, dar şi Republica Macedonia – Moldova, reprezentând o solidă
platformă pentru continuarea derulării de proiecte comune în plan economic şi comercial,
pentru implementarea cu succes a bunelor practici care decurg din activitatea
comunităţilor de afaceri din aceste ţări.

Camera de Comerţ şi Industrie Satu-Mare (www.cciasm.ro)
Camera de Comerţ şi Industrie Sălaj (www.ccisalaj.ro)
Camera de Comerţ şi Industrie Sibiu (www.cciasb.ro)
Camera de Comerţ şi Industrie Suceava (www.ccisv.ro)
♦ Programul de târguri şi expoziţii organizate de CCI Suceava:
- EXPOWOOD BUCOVINA & EXPO CASA AMBIENT & EXPOMOB DESIGN
02 – 05.10. 2014
Târg specializat pentru industria de prelucrare a lemnului, exploatare forestieră, industria
mobilei şi imobiliare, amenajări şi decoraţiuni interioare şi exterioare, amenajări
peisagistice
şi florale;
- TÂRGUL DE TURISM AL BUCOVINEI
sept. – oct. 2014
Turism, vacanţe, agrement;
- SERBĂRILE TOAMNEI BUCOVINENE
17 – 19.10.2014
Târg general de produse alimentare şi agricole;
- FESTIVALUL MĂRULUI FĂLTICENI – oct. 2014
Târg de produse tradiţionale româneşti;

Camera de Comerţ şi Industrie Teleorman (www.cciatr.ro)
♦ Târgul de Toamnă
Perioada: 15 - 18 octombrie
Locaţie: Platoul Casei de Cultură, Parcul din faţa Bancpost şi BRD
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi echipa de organizare: C.C.I.A.
Teleorman - dl. Stan Pantilie, tel: 0247.421.064, 0744.516.228, 0722.591.648, tel/fax:
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Camera de Comerţ şi Industrie Timiş (www.cciat.ro)
♦ Topul Firmelor din Judetul Timiş
Camera de Comert, Industrie şi Agricultură Timiş organizează în data de 17 octombrie 2014,
cea de-a XXI-a ediţie a Galei Excelenţei în Afaceri – Topul Firmelor din judeţul Timiş 2013,
cel mai important eveniment economic al comunităţii de afaceri din vestul ţării, cartea de
vizita a succesului şi performanţei în afaceri.
Laureaţii sunt stabiliţi conform unei metodologii unice şi unitare pe plan naţional,
clasamentul reunind 5.975 de firme care au îndeplinit criteriile de eligibilitate din 23.437
care au depus bilanţul contabil pentru exerciţiul financiar trecut.
Vor fi premiate firmele care au reuşit să se claseze pe locurile I, II şi III în şase domenii de
activitate (Cercetare-Dezvotare şi High Tech; Industrie; Agricultură, Silvicultură, Pescuit;
Construcţii; Servicii, Comerţ şi Turism), 251 de grupe (conform codurilor CAEN) şi cinci clase
de marime (microintreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii, întreprinderi mari
şi întreprinderi foarte mari).
De asemenea, 10 firme vor fi recompensate cu Diplome pentru Excelenţă în activitatea de
promovare a produselor şi serviciilor româneşti pe pieţele internaţionale, în cadrul Topului
Exportatorilor.
Firmele care s-au clasat pe unul dintre primele trei locuri în Top, în ultimii patru ani, vor fi
recompensate cu Distincţia de Excelenţă, iar celor care s-au menţinut pe podium în ultimii
şase ani, li se va acorda Trofeul de Excelenţă.
Diplomele şi trofeele vor fi înmânate de Prefectul Judeţului Timiş, Preşedintele Consiliului
Judeţean Timiş, Primarul Municipiului Timişoara, Preşedintele Camerei de Comerţ şi
Industrie a României, Preţedintele Asociaţiei Naţionale a Exportatorilor şi Importatorilor din
România (ANEIR), Directorul General al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM),
personalităţi din domeniul bancar, oameni de afaceri, conducerea CCIAT.
Cei peste 700 de participanţi – premianţi şi invitaţi – vor avea parte de momente artistice
de excepţie oferite de corul Operei Române Timişoara, de Răzvan Grozăvescu şi VOX CANTI.
La final, Cătălin Crişan va susţine un recital extraordinar. Evenimentul va fi prezentat de
binecunoscuta realizatoare TV Mirela Boureanu-Vaida.
Parteneri media ai Topului Firmelor sunt: TVR Timişoara – partener principal, Tele Europa
Nova, Radio România Reşita, Radio Timişoara, Opinia Timişoarei, Renaşterea Bănăţeană,
Ziua de Vest, deBanat.ro, oradestiri.ro. pressalert.ro, sursadevest.ro.
Firmele interesate să participe la eveniment şi / sau să se promoveze în Catalogul Topului
Firmelor din Judeţul Timiş editat cu această ocazie în 1.000 de exemplare sunt invitate să
contacteze CCIAT la adresa de e-mail: cnitu@cciat.ro, tel. 0721/784445, Cătălina Culda –
responsabil eveniment.
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Camera de Comerţ şi Industrie Tulcea (www.cciatl.ro)

Camera de Comerţ şi Industrie Vaslui (www.ccivs.ro)
Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea (www.ccivl.ro)
Camera de Comerţ şi Industrie Vrancea (www.ccia-vrancea.ro)

UTILE

Publicaţia ICC "URDG 758 - Uniform Rules for Demand
Guarantees Including Model Forms" este acum disponibilă la
CCIR în varianta bilingvă Engleză/Română
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.
(TVA inclus de 9%), plătibili în lei la cursul BNR din data
efectuării plăţii în următorul cont sau direct de la casieria
CCIR, situată în bd. Octavian Goga, nr.2, et.4, camera 8,
intrarea E.
Raiffeisen Bank SMB
COD BAN: 302411004
SWIFT :RZBROBU
ADRESA: CALEA VICTORIEI, NR.155, SECTOR 1, BUCURESTI
RO31
RZBR
0000
0600
0240
7957
–
LEI
Pentru mai multe detalii privitoare la alte publicaţii ICC vă
rugăm contactaţi Comitetul Naţional ICC România:
Petru Russu - Consilier
Biroul Relaţii Externe
tel.: 021 319 00 88; fax: 021 319 01 56
e-mail: petru.russu@ccir.ro
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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 dapap@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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