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RAPORTUL  

Colegiului de Conducere privind activitatea CCIB  

în perioada mai 2018 – aprilie 2019 

 

Supun aprobarii dumneavoastră Raportul Colegiului de Conducere privind activitatea 

Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB) în perioada mai 2018 – 

aprilie 2019. 

 

I. CCIB – organizaţie reprezentativă a mediului de afaceri din Bucureşti 

 

I.1. CCIB – tradiţie şi modernitate 

Cu o istorie de peste 150 de ani, Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului 

Bucureşti (CCIB) este – potrivit Legii 335/2007 ce-i guvernează astăzi activitatea – o 

organizaţie autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, de utilitate publică, 

cu personalitate juridică, destinată reprezentării, apărării şi susţinerii intereselor membrilor săi 

şi ale celorlalţi operatori economici din municipiul Bucureşti pentru dezvoltarea comerţului, 

industriei, agriculturii, serviciilor, turismului, corespunzător cerinţelor economiei de piaţă. 

Activitatea CCIB este orientată către crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent şi 

propice dezvoltării sectorului privat. 

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti: 

– reprezintă şi apără interesele membrilor săi în faţa autorităţilor; 

– promovează dezvoltarea relaţiilor economice şi comerciale pe plan intern şi internaţional; 

– oferă membrilor săi, dar şi comunităţii de afaceri bucureştene un sprijin real prin servicii 

performante, adaptate cerinţelor actuale ale pieţei.  

 

I.2. Activitatea organelor de conducere alese ale CCIB 

Deciziile adoptate de Colegiul de Conducere al CCIB în perioada mai 2018 – aprilie 

2019 au urmărit îndeplinirea obiectivelor aprobate de adunarea generală a reprezentanţilor 

membrilor CCIB din 16 mai 2018. 

În perioada analizată au avut loc şedinţe ordinare ale Colegiului de Conducere şi – 

între sesiunile Colegiului de Conducere – şedinţe ale Biroului de Conducere al CCIB, potrivit 

prevederilor Legii 335/2007 şi ale statutului CCIB. 

În principal, deciziile Colegiului de Conducere al CCIB au vizat: creşterea eficienţei şi 

reprezentativităţii Camerei bucureştene; dezvoltarea unui dialog constructiv şi constant cu 

membrii CCIB, cu comunitatea de afaceri bucureşteană în ansamblul său, în vederea 

identificării problemelor cu care se confruntă aceasta şi furnizării unor soluţii coerente şi 

concrete la aceste probleme; promovarea ofertei româneşti în străinătate, îndeosebi în spaţiul 

extra-UE, atât prin mijloace tradiţionale (forumuri şi misiuni economice), cât şi prin 

intermediul reprezentanţelor CCIB; promovarea domeniilor-cheie ale economiei româneşti şi 

apropierea comunităţii de afaceri de cea academică. De asemenea, s-a avut în vedere: 

consolidarea poziţiei Camerei bucureştene ca partener de dialog cu administraţia locală şi 

centrală, precum şi implicarea susţinută în asigurarea unui mediu de afaceri stabil, coerent şi 

transparent, favorabil dezvoltării durabile a economiei Capitalei, inclusiv prin promovarea 

unor iniţiative legislative benefice pentru mediul de afaceri. Nu în ultimul rând, s-a urmărit 

realizarea unei schimbări la nivel conceptual, astfel încât apartenenţa la Camera bucureşteană 

să fie o recomandare pentru mediul de afaceri. 

În perioada analizată au continuat lucrările de adaptare a sediului istoric al CCIB la 

necesităţile unei Camere moderne, dedicate comunităţii de afaceri. In prezent, CCIB dispune 

de un centru de conferinţe cu 6 sali cu capacitate pana la 150 de locuri, in viitorul apropiat 

urmând să intre în circuitul de profil Sala Regina Elisabeta (sala de receptii etaj 3). Aceste 

lucrări au putut fi realizate şi datorită implicării unor membri ai Camerei bucureştene, care au 
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suportat o parte din costuri. De asemenea, în perioada analizată s-a remarcat o preocupare 

susţinută şi constantă pentru valorificarea patrimoniului CCIB.  

 

I.3. Relaţiile cu membrii   

• În prezent, cea mai puternică Secţiune a CCIB este cea de comerţ, care concentrează 47% În 

prezent, cea mai puternică Secţiune a CCIB este cea de comerţ, care concentrează 47% dintre 

membrii Camerei, urmată de Secţiunea Servicii ce reuneşte 24% dintre membrii CCIB şi de 

Secţiunea Industrie, cu 19% dintre membri. 
 

 
• În vederea atragerii de noi membri, dar şi pentru fidelizarea membrilor activi, au fost 

promovate prin diverse mijloace pachetele de servicii oferite de CCIB, pe fiecare nivel de 

cotizaţie, precum şi sistemele de reduceri şi bonificaţii practicate de Camera 

bucuresteana. Astfel, membrii CCIB care au cotizaţia plătită la zi beneficiază de reduceri de 

tarife semnificative şi de o gamă extinsă de servicii incluse, dintre care menţionăm:  

– o reducere de până la 20% la tarifele de închiriere a spaţiului de expunere în cadrul 

târgurilor organizate de ROMEXPO SA;  

- Acordarea unei reduceri de 20% la tarifele de închiriere a spațiilor CCIB Business Center 

– o reducere de 25% aplicată la tariful standard pentru obţinerea Certificatului Excellent 

SME;  

– reduceri de până la 50% la tarifele percepute de CCIB la majoritatea serviciilor;  

– 8, 16 sau 24 de ore de consultanţă/an, în funcţie de nivelul de cotizaţie;  

– includerea în Catalogul membrilor, disponibil pe site-ul www.ccib.ro. Acesta cuprinde 

membrii CCIB (în ordine alfabetică), pentru fiecare membru fiind disponibile: numele firmei, 

telefonul, e-mailul, pagina web, o scurtă descriere a activităţii companiei; 

– scrisori de recomandare catre CCI partenere din străinatate pentru acordarea de asistenţă pe 

piaţa locală;  

– certificate pentru participarea la licitaţii în străinătate;  

– acces la promovarea produselor şi serviciilor prin intermediul reprezentanţelor deschise de 

Camera bucureşteană în străinătate.  

• În perioada analizată, s-au alăturat CCIB, în calitate de membri, 46 firme. 

• În vederea creşterii numărului de membri activi, Colegiul de Conducere al CCIB a aprobat 

reduceri cuprinse între 10% şi 20% aplicate la cuantumul cotizaţiei, în funcţie de 

http://www.ccib.ro/
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perioada în care s-a realizat plata acesteia. Acest sistem de reduceri a fost promovat pe canale 

specifice (site CCIB, publicaţia Afacerea, pagina de Facebook a Camerei, corespondenţă 

personalizată cu membrii), concomitent cu reamintirea pachetului de servicii incluse şi a 

discount-urilor de care beneficiază membrii CCIB. 

• Cea mai apreciată facilitate oferită de CCIB membrilor săi a fost reducerea de până la 20% 

aplicată la tarifele de închiriere şi de amenajare a standurilor în cadrul manifestărilor 

expoziţionale aflate în portofoliul ROMEXPO SA (128 dovezi membru eliberate). 

• În perioada analizată au fost eliberate 11 acte constatatoare pentru IMM-uri,    

 

I.4. CCIB – vocea comunităţii de afaceri 

• CCIB nu lucrează numai cu şi numai pentru membrii săi, ci se adresează întregii 

comunităţi de afaceri din Bucureşti. Conform statutului, membrii CCIB dispun de unele 

facilităţi şi avantaje, însă toate firmele bucureştene care participă la acţiunile Camerei sunt 

tratate în mod egal şi sunt reprezentate de CCIB în mod nediscriminatoriu. În aceste condiţii, 

CCIB este apreciată şi recunoscută ca organizaţie reprezentativă de un număr de firme net 

superior celui indicat de numărul membrilor efectiv înscrişi. 

• Acţiunile întreprinse de Camera bucureşteană au vizat, pe lângă dezvoltarea relaţiilor cu 

firmele membre şi cu mediul de afaceri bucureştean, consolidarea parteneriatului public-privat 

cu autorităţile locale, construirea sistemului de parteneriat extern şi a reţelei de colaborare cu 

camere de comerţ şi organizaţii de afaceri din alte regiuni ale lumii, precum şi punerea în 

aplicare a soluţiilor propuse de CCIB la probleme precum: pierderea unor pieţe de desfacere 

şi/sau contracţia altora; scăderea nivelului vânzărilor; finanţarea dificilă a afacerilor; blocajele 

financiare; lipsa forţei de muncă de calitate, adaptată cerinţelor momentului. 

 

I.5. Implicarea CCIB în cadrul unor comisii şi grupuri de lucru cu alte instituţii 

• Participarea conducerii sau a reprezentanţilor CCIB în cadrul unor comisii şi grupuri de 

lucru cu alte instituţii: 

– Consiliul de Export al României, parteneriat public privat funcționând din 2004,  

ca invitat permanent la reuniunile lunare ale acestei structuri;  

– Comitetul Consultativ pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din 

cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat 

(MMACA); 

– Grupul pentru Evaluarea Impactului Economic al Actelor Normative  asupra 

Intreprinderilor Mici si Mijlocii (Grupul GEIEAN) care functioneaza in 

coordonarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat 

(MMACA); 

– Comisia de Dialog Social de la Ministerul Finanţelor Publice (MFP); 

– Comisia de Dialog Social şi Grupul pentru modernizarea administraţiei publice la 

nivelul municipiului Bucureşti din cadrul Instituţiei Prefectului; 

– Comisia mixtă de rechiziţii a municipiului Bucuresti; 

– Comisia socio-economică din Primaria Sectorului 2; 

– Comitetul de coordonare, Grupurile de lucru şi Comitetul de Analiză tehnică 

aferente Planului Local de Acţiune pentru Mediu Bucureşti; 

– Consiliul Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor de pe lângă Instituţia 

Prefectului Bucureşti; 

– Consiliul Consultativ al ASE. 

 

I.6. Relaţiile CCIB cu reprezentanţii corpului diplomatic  

• Camera bucureşteană a dezvoltat excelente relaţii de colaborare cu reprezentanţii corpului 

diplomatic acreditat la Bucureşti, imaginea CCIB în rândul acestora fiind aceea de organizaţie 

implicată în promovarea oportunităţilor de afaceri oferite de Bucureşti, dar şi de România, în 
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transferul de bune practici către comunitatea de afaceri bucureşteană şi în identificarea şi 

dezvoltarea unor proiecte de cooperare viabile.  

• Astfel, în perioada analizată, preşedintele CCIB, Sorin Dimitriu, a avut întâlniri cu 

ambasadorii extraordinari şi plenipotenţiari din: 

– Europa: Republica Elenă; Republica Cehă; Regatul Belgiei 

– Caucaz şi Asia Centrală: Republica Armenia 

– Orientul Apropiat şi Mijlociu: Republica Turcă; Republica Islamică Iran 

– Asia de Sud şi Est: Japonia, R. P. Chineză 

– Africa: Republica Democrată Etiopia, Republica Unită a Tanzaniei, Republica Uganda; 

Republica Zambia; Republica Tunisiană 

– America de Sud: Republica Peru 

– America de Nord: Canada 

• Conducerea CCIB a avut, de asemenea, întrevederi cu membri ai corpului diplomatic 

şi reprezentanţi ai guvernelor și ai unor organizații de afaceri din: Rep. Elenă (delegație CCI 

Atena- secretar general pentru afaceri economice internaționale în MAE din Grecia, Nikolaos 

Sofianos, membru în conducerea CCI Atena); Japonia (misiune economică din regiunea 

Kumamoto- condusă de Fujio Matsumoto, fondatorul Camerei de Comerț și Industrie 

România-Japonia (CCIRJ); R. P. Chineză (delegație condusă de Zang Yaogang, director al 

Diviziei de Comerț Exterior din Departamentul de Comerț al provinciei Shandong); R. P. 

Chineză (delegație oficială din municipiul Shenyang, condusă de viceprimarul Wu Wenxue); 

Republica Unită a Tanzaniei și Republica Uganda (întrevederi separate cu ES Abdallah 

Saleh Possi, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar agreat al Rep. Unite a Tanzaniei în 

România și cu ES Marcel Robert Tibaleka, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar agreat al 

Rep. Uganda în țara noastră, ambii cu reședința la Berlin); Rep. Turcă (delegaţie de oameni 

de afaceri turci condusă de dl. Berat Tunakan, preşedintele Asociaţiei Industriaşilor şi 

Oamenilor de Afaceri Turci din Balcani-Balkanturksiad); Rep. Peru (delegație a Perutrade 

Consulting, firmă cu capital peruan înregistrată în București); R.P. China (Delegație de 

oamenii de afaceri din Hong Kong, interesați de sectorul IT&C din România- misiunea 

economică organizată de Camera de Comerț Hong Kong în China (HKCCC);  Republica 

Zambia (delegaţie din Rep. Zambia condusă de dl. Charles Musota, secretar permanent în 

cadrul Ministerului Locuinţei şi Dezvoltării Infrastructurii); Republica Cehă (întrevedere cu 

dl. Pavel Nemec, membru al Colegiului Camerei de Comerţ Regionale Boemia Centrală 

(CBCC), precum și cu E. S. Milan Peprnik, ministru consilier economic la Ambasada Rep. 

Cehe în România); Republica Armenia (întâlnirea cu ES Sergey Minasyan, ambasadorul 

extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Armenia); Regatul Belgiei (întrevederea cu dl. 

Alain Schodts, președintele Camerei de Comerț Bilaterale România – Belgia); Republica 

Islamică Iran (întrevederea cu E.S. dr. Morteza Aboutalebi, ambasadorul extraordinar și 

plenipotențiar al Rep. Iran în România și dna. Neda Raefipour, atașat economic în cadrul 

Ambasadei); Canada (întâlnire cu dl. Brad Niblock, consilier comercial al Ambasadei 

Canadei în România); Rep. Tunisiană (vizita ES) 

 

I.7. Relaţiile CCIB cu organizaţiile similare din străinătate 

• CCIB derulează peste 100 de acorduri de cooperare cu organizaţii similare din străinătate, 

multe dintre ele din ţări membre ale Uniunii Europene. În baza acestor acorduri sunt 

organizate, în regim de reciprocitate, misiuni şi forumuri economice, precum şi alte acţiuni de 

prospectare a pieţelor. 

• În vederea punerii în aplicare a strategiei sale de relaţii externe, în perioada analizată 

Camera bucureşteană a semnat protocoale de cooperare cu:  

- Camera de Comerț și Industrie Evia - (iulie 2018) 

- Confederația Industriilor Indiene – (septembrie 2018) 

- Asociația Camerelor de Comerț din India – ASOCHAM – (septembrie 2018) 
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- Camera de Comerț și Industrie PHD, India – (septembrie 2018) 

- Camera de Comerț și Industrie Astana – (septembrie 2018) 

- Camera de Comerț și Industrie Almaty – (septembrie 2018) 

- Camera de Comerț și Industrie Serres, Grecia – (ianuarie 2019) 

- Camera de Comerț și Industrie a României în Italia – (martie 2019) 

- Cameră Regională Bratislava a Camerei de Comerț și Industrie a Slovaciei – (martie 

2019) 

• Camera bucureşteană este unul dintre membrii fondatori ai Asociaţiei Camerelor de 

Comerţ Dunărene (DCCA), structură agreată la Bruxelles ca partener pentru proiectele 

dunărene, în cadrul căreia regiuni din Germania, Austria, Croaţia, Ungaria, Serbia şi România 

colaborează prin intermediul camerelor de comerţ teritoriale pentru a sprijini membrii în 

identificarea de noi oportunităţi de cooperare, facilitarea de contacte de afaceri, schimb de 

informaţii şi bune practici, precum şi în accesarea fondurilor europene alocate programului 

european al Dunării.  

• CCIB activează şi în cadrul unor consilii de afaceri, dintre care amintim Consiliul de Afaceri 

România-Egipt (înfiinţat în iulie 2010) şi Consiliul de Afaceri pentru Cooperare Economică 

cu Federaţia Rusă (înfiinţat în februarie 2011).       

La data de 10 octombrie 2018, a avut loc cea de-a șaptea reuniune a CARE, care a 

fost condusă de cei doi co-președinți ai Consiliului, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, 

președintele CCIB, și ing. Ahmed Fouad El Sokkary, membru în Consiliul Asociaţiei 

Oamenilor de Afaceri din Egipt (EBA) și a fost onorată de prezenţa E.S. Ayman Aly Osman 

Hassan, ministru plenipotenţiar pentru afaceri comerciale şi economice în cadrul Ambasadei 

Republicii Arabe Egipt la Bucureşti. În cadrul acestei sesiuni au fost stabilite domeniile 

prioritare pentru perioada următoare, o atenţie deosebită acordându-se turismului, domeniu-

cheie pentru ambele ţări. 

 

I.8. Relaţiile CCIB cu instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, cu 

organizaţii profesionale sau patronale, cu instituţii ale mediului academic şi 

reprezentanţi ai comunităţii de afaceri   

• Până în prezent, CCIB are încheiate peste 42 de protocoale de colaborare cu astfel de 

entităţi, documente care vizează realizarea de diverse acţiuni comune urmărind, în principal, 

promovarea şi susţinerea intereselor membrilor Camerei bucureştene în raporturile cu 

administraţia publică locală şi centrală, îmbunătăţirea cadrului legislativ-normativ, reducerea 

birocraţiei şi facilitarea accesului firmelor la utilităţi şi resurse, apropierea mediului economic 

de mediul academic. De asemenea, CCIB, în calitate de membru fondator al Asociaţiei pentru 

Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Bucureşti, alături de Primăria generală şi de actori 

importanţi ai pieţei de profil, pune în valoare Capitala ca o excelentă destinaţie atât pentru 

turismul de eveniment, cât şi pentru turismul cultural şi de tip city break. 

În perioada analizată au fost semnate acorduri de colaborare cu: Uniunea Profesiilor 

Liberale (23.05.2018)  si Asociatia Romana pentru Smart City si Mobilitate (18.06.2018)  

    

I.9. Participarea conducerii CCIB la diferite evenimente – dezbateri, 

simpozioane, conferinţe, forumuri.  

În cadrul acestor evenimente, conducerea CCIB a prezentat puncte de vedere şi luări 

de poziţie pe diverse teme de actualitate, precum şi soluţii la problemele comunităţii de 

afaceri bucureştene.  

 

• 2018, mai: Forumul Dreptului Muncii „Cu cine modernizăm România?”, ediţia a VI-a, 

manifestarea organizată de Legal Magazin și Camera bucureșteană, în parteneriat cu cabinetul 

de avocat Gruia Dufaut și Asociația Română a Agenților de Muncă Temporară (ARAMT)  
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• 2018, mai: Conferinta „Contrafacerile in industria alimentara” si „Gala proprietatii 

industriale”, evenimente organizate de Legal Magazin in parteneriat cu CCIB  

• 2018, iunie: Conferința „Mediul de afaceri sub lupa Consiliului Concurenței”, ediția a IV-a, 

eveniment organizat de Legal Magazin și CCIB 

• 2018, iulie: Conferinta „Miscarea patronală – reprezentativitate si fortă de dialog social” si 

„Gala patronatelor”, eveniment organizat de Legal Magazin, in parteneriat cu CCIB 

• 2018, octombrie: Conferinta „Achiziții publice ecologice - resurse de promovare și 

sprijinire a implementării”, organizat de Asociația Producătorilor de Mobilă din România in 

parteneriat cu CCIB 

• 2018, noiembrie: Conferința „Exportul românesc susținut de noua industrie: cercetarea 

științifică avansată de la cel mai puternic laser din lume”, organizată de ELI-NP • 

• 2018, noiembrie: Masa rotunda „Noile tehnologii și competențele viitorului”, organizată de 

Asociația Producătorilor și Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informației și 

Comunicațiilor  (APDETIC), MAGUAY și CCIB. 

• 2019, februarie: „SpeechXRays: prima solutie de biometrie vocala calibrata pe limba 

romana”, eveniment organizat în parteneriat de IDEMIA – Franța, SIVECO – România și 

IFIN-HH – România si CCIB.  

• 2019, martie: Reuniunea de lucru pe tema utilizarii Laserului de la Magurele in domeniul 

productiei, eveniment organizat de IFIN HH si CCIB. 

• 2019, aprilie: 30 de ani de la prabusirea comunismului in Europa de Est. Rolul diplomatiei 

culturale in dezamorsarea conflictelor inghetate, eveniment organizat de fostul Presedinte 

Emil Constantinescu, cu participarea a trei fosti presedinti de stat. 

 I. 10 Program aniversar – CCIB, 150 de ani de activitate neîntreruptă 

Pentru a marca aniversarea a 150 de ani de activitate și pentru a semnala evenimentele 

din programul aniversar (desfasurate sau in pregatire), a fost realizata o sectiune dedicată, 

ccib.ro/aniversare-150-ani. 

Evenimente organizate: 

 Conferinţa „FOCUS BUCUREŞTI: dezvoltare urbană, economie, mobilitate” 

(mai 2018) 

Evenimentul a reunit reprezentanți ai comunității de afaceri a Capitalei, oficiali din 

administrația centrală și locală, dar și specialiști de top, cu scopul de a clarifica problemele 

apărute în relația autorități – mediul de afaceri și a identifica soluții și bune practici menite să 

transforme Bucureștiul într-o metropolă modernă a business-ului românesc. 

În sesiunea oficială, participanții au avut posibilitatea de a se întâlni într-un cadru 

structurat cu: Daniel Florea, primarul sectorului 5; Tomnița Florescu, viceprimar, Primăria 

Generală a Municipiului București; Oana Iacob, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Finanțelor Publice (MFP), și cu Angel Gheorghiu, subsecretar de stat în cadrul Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP). 

 Expoziția „Bucureşti-Leipzig-Lipscani - o poveste europeană”, la Palatul CCIB 

(mai 2018) 

Expoziţia, deschisă publicului până la data de 30 iulie 2018, a fost organizată de 

Camera bucureșteană în parteneriat cu Muzeul Municipiului Bucureşti și a reunit 43 de 
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panouri fotografice, ce readuc în prim plan viaţa economică dinamică a Bucureştiului de altă 

dată, animată de negustorii lipscani. Proiectul, realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului 

Bucureşti, a fost adus în premieră în România, după ce a fost prezentat pentru prima oară 

publicului la începutul anului 2018, la Leipzig, în Germania. 

• Ziua porților deschise la Camera bucureșteană ( iulie 2018) 

Evenimentul s-a adresat membrilor și viitorilor membri, colaboratorilor și partenerilor 

noștri din mediul privat și public și a constituit un excelent prilej pentru a promova în rândul 

comunităţii de afaceri evenimentele aflate în pregătire, dar și produsele și serviciile aflate în 

portofoliul CCIB. În a doua parte a evenimentului, reprezentanții firmelor participante și-au 

prezentat activitatea și au vorbit despre elementele de interes în ceea ce privește colaborarea 

cu echipa noastră. Ziua porților deschise s-a încheiat cu un tur de prezentare al Palatului CCIB 

Business Center și cu o sesiune de networking. 

 Conferința „România 2030: Cum recuperăm decalajele față de Europa 

Occidentală” (noiembrie 2018) 

Manifestarea a reunit reprezentanți ai comunității de afaceri din București și din țară, 

ai mediului academic și specialiști de top din domeniul economic și financiar-bancar. Prin 

acest eveniment, al cărei keynote speaker a fost acad. Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii 

Naționale a României, CCIB și-a propus să deschidă o dezbatere despre cum poate recupera 

România, într-un viitor previzibil, decalajul economic și social care o desparte de statele 

dezvoltate și despre modul în care sistemul cameral poate sprijini, prin capacitatea sa de 

antrenare la nivel local și regional, politicile de convergență și programele de dezvoltare pe 

termen lung.  

Cu prilejul acestei conferințe, care a încheiat seria evenimentelor speciale dedicate 

aniversării a 150 ani de funcționare neîntreruptă a Camerei bucureștene, au transmis mesaje: 

Emil Constantinescu, președinte al României între anii 1996 și 2000, Majestatea Sa 

Margareta, Custodele Coroanei Române, Prezidiul Academiei Române și Mihnea Costoiu, 

rector al Universității Politehnica București, acesta din urmă înmânând președintelui CCIB și 

o plachetă aniversară. 

 

II. CCIB – mai aproape de mediul de afaceri din Bucureşti 

 

II.1. Promovarea ofertei româneşti în străinătate şi impulsionarea dezvoltării 

relaţiilor economice şi comerciale 

 

În perioada analizată, Camera bucureşteană a vizat, potrivit strategiei sale de relaţii 

externe, îndeosebi pieţele din afara Uniunii Europene – Asia de Sud şi de Est, Orientul 

Mijlociu, spaţiul ex-sovietic şi Africa de Nord, fără a neglija Europa.  

Reprezentanţe deschise de CCIB pe pieţe-ţintă 

• Republica Populară Chineză. Atragerea de investiţii chineze în România şi 

cointeresarea partenerilor chinezi de a participa la realizarea de obiective complexe în ţara 

noastră, sprijinirea companiilor româneşti interesate să-şi exporte produsele şi serviciile pe 

piaţa chineză, dezvoltarea relaţiilor CCIB cu instituţii similare din China, precum şi 

încurajarea schimburilor universitare şi culturale au fost, în perioada analizată, principalele 

obiective ale conducerii CCIB privind biroul de reprezentare al CCIB la Beijing, proiect ce se 

bucură de susţinerea Ministerului Afacerilor Externe (MAE).  

• Regatul Maroc. Începând cu luna noiembrie 2013, CCIB sprijină companiile 

româneşti care intenţionează să-şi dezvolte afacerile în regiunea magrebiană şi prin 

intermediul unui birou de reprezentare deschis la Tanger (Regatul Maroc). Dintre acţiunile 

relevante desfăşurate în perioada analizată amintim participarea la o serie de manifestări 

expoziţionale de prestigiu: Amica (Tanger, automotive), Meknes (agricultura) și Marakes 

(aviație). De asemenea, au avut loc numeroase întâlniri bilaterale la camerele de comerţ din: 
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Rabat, Fez, Tanger, Tetuan, Meknes, Kenifra-Midelt. La aceste acţiuni au participat şi 

membri ai Ambasadei României în Regatul Maroc, precum şi ataşatul economic de la Tanger. 

De subliniat relaţiile de colaborare excelente dezvoltate de CCIB cu reprezentanţii 

Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat în Maroc, precum şi cu 

autorităţile locale.  

Au fost identificate oportunităţi pentru implementarea unor proiecte în domenii 

precum: infrastructura portuară şi aeroportuară, energie verde (eoliană şi solară), electrificare, 

sisteme de epurare şi pompare a apelor, linii tehnologice pentru componente auto. 

 

 Forumuri, misiuni economice şi delegaţii de afaceri la Bucureşti. Alte evenimente 

din aceeaşi sferă 

Seria de evenimente „Ziua oportunităţilor de afaceri” 

În cadrul acestor întâlniri periodice, moderate de preşedintele CCIB, oamenii de afaceri au 

posibilitatea de a se întâlni într-un cadru structurat cu cu ambasadorii şi/sau cu ataşaţii 

economici ai ţărilor partenere, dar şi cu factori decizionali din Ministerul pentru Mediul de 

Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) şi MAE, pentru a afla informaţii privind: 

tendinţele în comerţul exterior; cadrul juridic bilateral şi accesul pe pieţe cu potenţial; 

participarea la licitaţii pe proiecte; oportunităţi de afaceri şi investiţionale; stimulentele 

acordate investitorilor străini.  

În perioada analizată a avut loc o ediţie a „Zilei oportunităţilor de afaceri”, după cum 

urmează: 

- Republica Peru (26 septembrie 2018) 

CCIB a organizat, în parteneriat cu Ambasada Republicii Peru în România şi cu CCPR – 

Camera de Comerţ Peruano – Română, cea de a XIV-a ediţie a „Zilei oportunităţilor de 

afaceri” (ZOA), dedicată colaborării comercial-economice cu această ţară. În cadrul acestei 

ediţii, moderate de președintele CCIB, oamenii de afaceri au avut posibilitatea de a se întâlni 

într-un cadru structurat cu: E.S. María Eugenia Echeverría Herrera, ambasadorul extraordinar 

şi plenipotenţiar al Republicii Peru în România, Eduardo Samaniego, președintele CCIPR, 

Ovidiu Costea, reprezentantul Departamentului de Comerț Exterior din cadrul MMACA, și cu 

directorul în cadrul EximBank Corina Vulpeș. Partea a doua a evenimentului a fost dedicată 

vizitei mini-expoziției cu produse peruane deschisă în sediul CCIB, precum și discuțiilor 

bilaterale purtate de oamenii de afaceri din cele două țări. 

 

Forumuri şi întâlniri de afaceri 

 

 Întâlniri B2B ale consilierilor economici din ambasadele și consulatele generale 

ale României cu reprezentanți ai comunității de afaceri românești (iunie 2018)

   

Timp de două zile, circa 300 de oameni de afaceri din diferite domenii de activitate au avut 

ocazia să obțină de la Gabriela Mihaela Voicilă, secretar de stat în MMACA, copreședinte al 

Consiliului de Export și de la cei 54 consilieri economici și comerciali prezenți informații 

valoroase. Astfel, principalele subiecte abordate în cadrul întâlnirilor B2B au vizat: 

oportunități de intrare a companiilor autohtone pe piețele țărilor de reședință, tendințe 

internaționale în aceste domenii, exemple de bune practici, posibilități concrete de investiții 

oferite de țările în care România are reprezentare economică, zone în care pot fi derulate 

investiții și parteneriate comerciale, cadrul juridic și fiscal, caracteristici economice și politice 

ale fiecărui stat de reședință.  Evenimentul, organizat de MMACA în parteneriat cu CCIB, a 

făcut parte din programul „Săptămânii diplomației comerciale”, ce s-a desfășurat la București, 

în perioada 25-29 iunie 2018. 
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 Diploma de excelență și insigna de aur ale CCIB, decernate ambasadorului 

extraordinar și plenipotențiar al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de 

Nord în România (3 iulie 2018) 

În prezenţa membrilor Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a 

Municipiului Bucureşti (CCIB), prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei 

bucureştene, a oferit diploma de excelență și insigna de aur ale CCIB, împreună cu brevetul 

aferent acestora, Excelenţei Sale Paul Brummell, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al 

Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România, aflat la finalul unui mandat 

de patru ani în ţara noastră. 

 Forum de afaceri româno-elen (5 iulie 2018) 

Evenimentul a fost organizat de CCIB cu prilejul vizitei în România a unei misiuni economice 

elene a Camerei de Comerț și Industrie Evia (CCI Evia). Sesiunea oficială a Forumului de la 

Palatul CCIB a fost onorată de prezența: dnei. Gabriela Mihaela Voicilă, secretar de stat 

pentru comerț exterior în cadrul MMACA, a dnei. Paraskevi Agiostratiti, președintele CCI 

Evia și a dlui. Ioannis Markos, ministru plenipotențiar pentru afaceri economice și comerciale 

la Ambasada Republicii Elene în România. Cu această ocazie, preşedintele CCIB şi 

președintele CCI Evia au semnat un Memorandum de înțelegere 

 Forum de afaceri româno – indian, la Palatul CCIB (4 septembrie 2018) 

Dl. prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele CCIB, a avut o întrevedere cu E.S. 

Thanglura Darlong, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Indiei, cu reședința în 

România, acreditat în țara noastră, în Republica Moldova și Albania, cu Chitra Suresh, 

secretar I în cadrul Ambasadei, cu atribuții în domeniul colaborării economice și schimburilor 

comerciale, precum și reprezentanți ai Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și 

Antreprenoriat. Principalul obiectiv al întâlnirii a vizat pregătirea componenta comercial – 

economică a vizitei vicepreședintelui Indiei, E.S.Venkaiah Naidu. 

 Delegație economică din Bursa la sediul Camerei bucureștene (11 septembrie 

2018) 

În cadrul întâlnirii cu delegația de oameni de afaceri turci din domeniul industriei chimice și 

cosmetice, condusă de dl. Ilker Duran, membru al Consiliului de Conducere al Camerei de 

Comerţ din Bursa (BTSO), prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu a exprimat interesul privind 

dezvoltarea relaţiilor economice şi comerciale cu Republica Turcia, manifestat inclusiv prin 

organizarea unei misiuni economice în această țară. 

 Forum de afaceri româno-indian, la sediul CCIB (19 septembrie 2018) 
Evenimentul a fost organizat de CCIB în parteneriat cu Ambasada Indiei în România şi 

Confederatia Indiană a Industriilor, cu sprijinul MMACA și a fost precedat de o întâlnire a 

prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, președintele CCIB, cu membrii misiunii economice care îl 

însoțește pe E. S. M. Venkaiah Naidu, vicepreședintele Republicii India, în vizita oficială pe 

care o efectuează în România, în perioada 18-20 septembrie. Cu acest prilej, prof. univ. dr. 

ing. Sorin Dimitriu a semnat, pentru CCIB, trei acorduri de colaborare cu CII – Confederația 

Indiană a Industriilor; Asociația Camerelor de Comerț și Industrie din India (ASSOCHAM) și 

Camera de Comerț și Industrie (PHD) din New Delhi. 

 Forum de afaceri româno-egiptean, la sediul CCIB (11 octombrie 2018) 

Evenimentul, axat pe întâlniri bilaterale, a fost organizat de CCIB împreună cu EBA şi se 

înscrie în aria preocupărilor constante ale Camerei bucureștene de a dezvolta relaţiile 

economice cu ţări din afara Uniunii Europene, cu un potenţial semnificativ de cooperare. Din 

delegaţia egipteană, condusă de dr. ing. Ahmed Fouad El Sokkary, co-preşedinte al CARE și 

membru în consiliul EBA, au făcut parte reprezentanţi ai unor companii ce activează în: 

turism, inginerie, construcții, industria alimentară, material rulant pentru căi ferate, precum şi 

un oficial din cadrul Zonei Economice Canalul Suez. 
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 Forum de româno-portughez, organizat la Palatul CCIB (30 octombrie 2018) 

Evenimentul a fost organizat de CCIB în parteneriat cu Camera de Comerț bilaterală 

Româno-Portugheză și cu sprijinul Ambasadei României la Lisabona. Sesiunea oficială, 

deschisă de prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, președintele CCIB, a fost onorată de prezența 

dnei. Gabriela Mihaela Voicilă, secretar de stat în cadrul MMACA și a dl. Rui Gonçalves de 

Monteiro, adjunctul șefului misiunii diplomatice portugheze în România. În a doua parte a 

evenimentului, oaspeţii şi-au prezentat activitatea şi propunerile de colaborare, intrând în 

dialog cu reprezentanţii firmelor româneşti care au răspuns invitaţiei CCIB în cadrul unei 

sesiuni B2B. 

 Forum de afaceri româno-elen dedicat turismului, la sediul CCIB (12 decembrie 

2018) 

Evenimentul a fost organizat de CCIB și Camera de Comerț și Industrie Evia și a fost 

onorat de prezența dl. Aristotelis Xenakis, noul ministru plenipotențiar pentru afaceri 

economice și comerciale din cadrul Ambasadei Republicii Elene în România. Salutând 

delegația elenă, directorul general al CCIB, dl George Vodislav, a punctat importanța pe care 

o acordă Camera bucureșteană promovării contactelor economice între mediile de afaceri din 

cele două țări, amintind că acesta este al doilea Forum de afaceri organizat împreună cu CCI 

Evia în ultima jumătate de an. 

 Forum de afaceri Româno-Elen (18 ianuarie 2019) 

Evenimentul a fost organizat de CCIB cu prilejul vizitei în România a două misiuni 

economice elene, una din regiunea Serres și cealaltă cuprinzând firme din întreaga țară. La 

sesiunea oficială a evenimentului, deschisă și moderată de prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, 

președintele Camerei bucureștene, au fost prezenți dl. Aristotelis Xenakis, noul ministru 

plenipotențiar pentru afaceri economice și comerciale din cadrul Ambasadei Republicii Elene 

în România, dl. Christos Meglas, președintele Camerei de Comerț și Industrie Serres, și dl. 

Ioannis Alfieris, secretar general al Camerei de Comerț Bilaterale Eleno-Române. 

 Forum de afaceri România – Italia (7 martie 2019) 

Evenimentul a fost organizat de CCIB alături de Camera de Comerţ şi Industrie a 

României în Italia (CCIRO Italia) și în parteneriat cu Academia Europeană pentru Relații 

Economice și Culturale din Roma (AEREC) și Coaliția Națională pentru Modernizarea 

României (CNMR). Sesiunea oficială a Forumului a fost onorată de prezența: secretarului de 

stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Maria Magdalena Grigore, a 

secretarului de stat în cadrul MMACA, copreședinte al Consiliului de Export, Gabriela 

Mihaela Voicilă, a subsecretarului de stat în cadrul Ministerului pentru Românii de 

Pretutindeni, Victor Ionescu, a consilierului economic la Ambasada Italiei în România, 

Nicoletta Fioroni.  

 Forum de afaceri Româno-Slovac (27 martie 2019) 

Evenimentul a fost organizat de CCIB împreună cu Camera Regională Bratislava a 

Camerei de Comerț și Industrie a Slovaciei (Bratislava CCIS) al căror principale obiective au 

vizat dezvoltarea relaţiilor comerciale bilaterale şi identificarea de oportunităţi de afaceri cu 

firmele slovace Kerametal Co. Ltd. Bratislava, Metron Co. Ltd Bratislava și Triton Ltd. 

Evenimentul a fost onorat de prezența: ambasadorului extraordinar şi plenipotenţiar al 

Republicii Slovace în România, E.S. Karol Mistrík, a secretarului de stat în Ministerul 

Economiei, Ion Radu, a președintelui Bratislava CCIS, ing. Igor Junas, precum și a 

consilierului în MMACA, Ștefan Porojan. 

 Vizita de studiu a unui grup de studenți valoni (12 martie 2019) 

Evenimentul a făcut parte din programul schimbului de experiență academică între 

România și Valonia. La acesta au participat 40 de studenți valoni ai Departamentului de 

Afaceri Internaționale, din cadrul Colegiului Universitar de Afaceri „HELMo Campus-
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Guillemins – Institutul Sainte-Marie” din Liege, Belgia. Principalul obiectiv al acestei vizite 

de studiu a vizat promovarea relațiilor comerciale între Valonia și România. 

 

Misiuni economice 

 

 Misiune economică organizată cu prilejul celei de-a 8-a Sesiuni a Consiliului de 

Afaceri Româno-Egiptean, care a avut loc la Cairo, Egipt.    

Evenimentul a fost organizat de CCIB, în marja vizitei oficiale la Cairo a dl. Ștefan 

Radu Oprea, ministrul pentru mediul de afaceri, comerț si antreprenoriat, cu prilejul celei de a 

III-a Sesiuni a ”Comitetului Mixt Interguvernamental Româno-Egiptean”. Din delegaţia 

condusă de dl. dr. Costică T. Mustaţă, vicepreședinte al CCIB și presedinte al Secțiunii 

Comerț a Camerei bucureștene, au făcut parte reprezentanţi ai unor firme ce activează în: 

industria constructoare de mașini (UzinSider, Titan Mașini Grele S.A.), în domeniul energiei 

electrice (Romelectro S.A.), realizării obiectivelor industriale (Energomontaj S.A.), 

comerţului (Romarc S.A.). Programul profesional al misiunii a inclus un Forum de afaceri cu 

participarea celor doi co-președinți, în Comitetul Mixt, dna. dr. Sahar Nasr, ministrul 

investițiilor și cooperării internaționale, dl. Ștefan Radu Oprea, ministrul pentru mediu de 

afaceri, comerț si antreprenoriat, precum și ambasadorul României în R. A. Egipt, dl. Ștefan 

Stuparu. 

 

II.2 Conferinte, cursuri, seminarii, workshop-uri, expoziţii pe diverse teme de 

interes pentru comunitatea de afaceri 

 Cursul de pregătire Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal (mai 

2018) 

În cadrul cursului, organizat de CCIB în parteneriat cu The Insource Development Group, 

au fost abordate următoarele teme: prelucrarea datelor personale; răspundere, sancțiuni și 

raporturi de lucru în activitatea DPO; atribuțiile și sarcinile DPO în cadrul companiilor; 

activitățile DPO în organizație; raportul DPO – autoritate națională – management organizație 

– clienți; proceduri de lucru; incidente privind compromiterea datelor; securitatea sistemelor 

informatice; scenarii operaționale de lucru și studii de caz pentru managementul datelor cu 

caracter personal. 

 Business Breakfast „Cum acționăm după intrarea în vigoare a GDPR?” (mai 

2018) 

În cadrul evenimentului, organizat de CCIB în colaborare cu firma de avocatură Jantea 

și Asociații, av. Monica Jantea a susținut o prezentare a cerințelor și formalităților ce trebuie 

îndeplinite de operatorii economici din perspectiva Regulamentului european privind protecția 

datelor cu caracter personal și a urmărit clarificarea unor aspecte privind: datele cu caracter 

personal și prelucrarea acestora, temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal, 

principiile de bază ale GDPR, drepturile persoanelor vizate, obligația numirii unui DPO, 

procedurile/ politicile/ procesele/ regulamentele organizaționale și tehnice pe care trebuie să le 

implementeze operatorii de date, conformarea operatorilor de date cu caracter personal 

cerințelor GDPR, sancțiuni administrative și/sau atragerea răspunderii civile a operatorului de 

date cu caracter personal.  

 Curs „Trecerea de la OHSAS 18001:2007 la ISO 45001:2018” (mai 2018) 

Cursul, organizat de Camera bucureșteană în colaborare cu SC CERTIND SA, s-a adresat 

angajaților din organizațiile mici, mijlocii și mari, din sectoarele public, privat și fără scop 

lucrativ. Dintre temele abordate, amintim: modificări la nivel de structură în ISO 45001:2018 

față de OHSAS 18001:2007, abordarea pe bază de proces, conceptul de gândire pe baza de 

risc, leadership și implicarea angajaților, identificarea pericolelor și tratarea riscurilor și 

oportunităților, stabilirea și planificarea obiectivelor, planificarea schimbărilor, planificare și 

control operațional, eliminarea pericolelor și diminuarea riscurilor, managementul schimbării, 
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pregătire pentru situații de urgență și capacitate de răspuns, monitorizare, măsurare, analiză și 

evaluare, audit intern, raportarea și analiza efectuată de management, metode și tehnici de 

îmbunătățire. La finalul cursului s-au eliberat certificate de absolvire emise de CERTIND SA 

și CCIB. 

 Seminarul „Aplicarea Regulamentului UE privind protecția datelor cu caracter 

personal – posibile controverse juridice” (iunie 2018) 

În cadrul evenimentului interactiv, prof. univ. dr. Augustin Fuerea, expert recunoscut la 

nivel internațional în Dreptul Uniunii Europene, a susținut o prezentare a cerințelor și 

formalităților ce trebuie îndeplinite de operatorii economici din perspectiva Regulamentului 

european privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul GDPR).   

 Principalele teme abordate: raportul dintre dreptul Uniunii Europene, dreptul 

internațional și dreptul intern; particularitățile aplicării Regulamentului (UE) 2016/679 și a 

legislației interne; caracterul relativ/absolut al unor drepturi și obligații; posibile controverse 

juridice; drepturile și obligațiile operatorului de date și ale responsabilului cu protecția 

datelor; relația dintre operatorul de date și responsabilul cu protecția datelor (fișa postului); 

prioritizarea activităților pentru aplicarea Regulamentului; excepții de la aplicarea 

Regulamentului; jurisprudența relevantă și practica domeniului. 

 Seminarul „Susținerea aplicată a programului de promovare a exportului” (iunie 

2018) 

Evenimentul a fost organizat de MMACA, în parteneriat cu CCIB, și s-a adresat 

companiilor interesate să beneficieze de programele de promovare a exportului susținute 

financiar de Guvernul României și să-și maximizeze rezultatele obținute în urma accesării 

acestora. Eficiența modalitatății de organizare a participării la manifestări expoziționale 

externe, poziționarea corectă pe piață, necesitatea participării la manifestări internaționale sub 

un brand de țară, importanța designului de produs și de stand, dar și a prezenței online a 

afacerilor utilizând instrumente moderne de promovare sunt câteva dintre temele abordate în 

cadrul seminarului de către ministrul Oprea, dar și de către: Gabriela Mihaela Voicilă, secretar 

de stat în cadrul MMACA, Mihnea Ghilduș, doctor în design. Dan Oros, director de 

marketing și Mădălina Stănescu, reprezentanți ai Google România. Seminarul s-a dovedit a fi 

o excelentă oportunitate pentru cei peste 100 de manageri, antreprenori, specialiști în comerț 

exterior, reprezentanți ai unor asociații profesionale, patronate și ONG-uri de a intra în dialog 

cu demnitarii din conducerea MMACA, dar și cu profesioniștii din mediul privat care au 

susținut prezentări. 

 Curs „Responsabil cu gestionarea deșeurilor” (iunie, decembrie 2018) 

Cursul, organizat de Camera bucureșteană, s-a adresat operatorilor economici care produc, 

utilizează, manipulează, depozitează sau transportă deşeuri nepericuloase şi/sau periculoase. 

În cadrul acestuia, lectorul Magdalena Gheorghe, a prezentat actele normative care 

reglementează domeniul şi a abordat subiecte precum: identificarea, caracterizarea şi 

codificarea deşeurilor; gestionarea deşeurilor şi, în special, a anumitor categorii reglementate 

prin acte normative speciale: uleiurile uzate, bateriile şi acumulatorii uzaţi, deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice, deşeurilor periculoase; întocmirea şi raportarea 

Registrului privind evidenţa deşeurilor nepericuloase şi periculoase; soluții practice pentru 

conformarea agenților economici cu cerințele legislației de mediu în domeniul deșeurilor; 

evitarea sancțiunilor; trasabilitatea deşeurilor. 

 Curs „Prezentarea cerințelor Regulamentului U.E. nr. 679/2016 (G.D.P.R) 

privind protecția datelor cu caracter personal” (iulie 2018) 

Cursul s-a adresat managerilor, pentru a fi familiarizați cu cerințele noului regulament. 

 Curs „Formare Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (D.P.O. - 

Data Protection Officer) conform Regulamentului U.E. nr. 679/2016” (iulie, 

decembrie 2018) 
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Cursul s-a adresat personalului de execuție care colectează/prelucrează datele cu caracter 

personal în cadrul firmelor. În urma cursului, ofițerul pentru protecția datelor cu caracter 

personal va putea monitoriza: aplicarea cerințelor GDPR în cadrul organizației și activitățile 

de prelucrare a datelor cu caracter personal, în vederea identificării riscurilor sau încălcării 

dispozițiilor GDPR. 

 Cursul „Expert achiziții publice” (noiembrie 2018) 

 Cursul s-a adresat specialiştilor din birourile de achiziţii publice ale autorităţilor / 

entităţilor contractante; specialiştilor din echipele de management de proiect care 

implementează proiecte finanţate din fonduri europene şi SEE de la autorităţi 

contractante/entităţi contractante, operatori economici şi ONG-uri; specialiştilor de la firmele 

de consultanţă; salariaţilor care doresc să înceapă o carieră în domeniul achiziţiilor publice.

  

• Open House Networking la Palatul Camerei de Comerţ şi Industrie a 

Municipiului Bucureşti (decembrie 2018) 
Manifestarea a avut loc la Sala arh. Ștefan Burcuș a Palatului CCIB, inaugurată cu 

acest prilej, și a continuat seria întâlnirilor periodice cu membrii Camerei, dar şi cu partenerii 

şi colaboratorii echipei noastre. Prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu a subliniat nevoia de 

reprezentativitate, mai ales în contextul globalizării, și a vorbit despre strategia de relații 

externe a Camerei bucureștene, dar și despre preocupările organizației noastre de a veni în 

sprijinul companiilor interesate să-și crească nivelul de competitivitate. Despre rolul CCIB au 

vorbit, de asemenea, prof. dr. ing. Ion Hohan, președintele Secțiunii Servicii, și Pavel Pughin, 

preşedintele Secţiunii Industrie. 

 

II.3. Promovarea bunelor practici şi a performanţelor economice 

• 2018, octombrie: Topul Firmelor din Municipiul Bucureşti, ediţia a XXV-a 

La eveniment au participat, alături de oameni de afaceri de succes, personalităţi 

marcante ale lumii academice, oficialităţi de la nivelul administrației şi organizaţiilor 

neguvernamentale. Printre personalităţile care au onorat invitaţia Camerei bucureştene s-au 

aflat: prof. univ. dr. Emil Constantinescu, fost președinte al României; prof. dr. ing. Ecaterina 

Andronescu, senator, președintele Senatului Universității Politehnica București (UPB); Paula 

Pârvănescu, secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și 

Antreprenoriat; prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul ASE; Mihnea Costoiu, rectorul UPB; 

prof. dr. ing. Anton Hadăr, vicepreședintele Senatului Universității Politehnica București; 

Virgil Popescu, vicepreşedinte al Comisiei de industrii şi servicii din Camera Deputaţilor; 

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței; Andrei Dimitriu, director general al 

Filarmonicii „George Enescu”; Marian Țigănuș, viceprimar, Primăria sectorului 5; Mihai 

Ionescu, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Exportatorilor şi Importatorilor; Nicolae Mirică, 

secretar general al Uniunii Profesiilor Liberale din România; Sterică Fudulea, membru al 

Consiliului Permanent al CNIPMMR. 

 

III. Comunicare şi imagine 

În perioada analizată, activitatea de promovare a CCIB a vizat consolidarea imaginii 

Camerei prin acţiuni în plan mediatic, dar şi economic şi social. S-a optat pentru acele 

activităţi de promovare a imaginii şi de comunicare ce asigură un maximum de vizibilitate, cu 

un minimum de cheltuieli.  

III.1. Comunicarea cu mass media 

• În perioada analizată au fost difuzate 46 comunicate de presă, care au acoperit 

întreaga paletă de activităţi desfăşurate de Camera bucureşteană. Fiecare comunicat de presă a 

fost transmis la cca. 35 de redacţii.  
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• La expunerea mediatică obţinută în urma difuzării comunicatelor de presă emise de CCIB se 

adaugă materialele realizate de ziariştii invitaţi la evenimentele organizate de CCIB, precum 

şi interviurile acordate de conducerea CCIB mass-media.  

• În acest interval de timp, preşedintele CCIB, Sorin Dimitriu, a acordat interviuri şi a 

prezentat puncte de vedere pe teme economice variate prin intermediul: 

– televiziunilor: TVR, TVR International, Antena 1, Antena 3, Digi 24, Bucuresti TV (știri, 

emisiuni cu tematică economică, inclusiv emisiuni realizate în direct); 

– posturilor de radio: Radio România Actualităţi (ştiri), Radio România Bucureşti FM (ştiri şi 

emisiuni cu profil economic), Radio France International (emisiunea Business on Air); 

– publicaţiilor: Ziarul financiar, Business Talk, Legal Magazin, Mesagerul energetic, Jurnalul 

National, Nine O’Clock, InfoCamera Italia 

• Top-ului firmelor din municipiul Bucureşti. Evenimentul a fost susţinut de următoarele 

mijloace de informare:  

– 2 televiziuni: Antena 3, București TV; 

– 3 posturi de radio: Radio România Actualităţi, Radio România Bucureşti FM, Radio France 

International;  

– Agentia Naţională de Presa Agerpres; 

– 3 cotidiene: Bursa, Curierul naţional, Puterea; 

– 3 săptămânale: Economistul, Nine O’Clock; 

– 10 publicaţii lunare specializate: Piaţa financiară, The Diplomat, Arena Construcţiilor, 

Market Watch, Ziua Cargo, Energy Industry Review, Business Point, Business Adviser, 

Business Press Agricol, Legal Magazin; 

– 2 divizii de promovare: Media bloc (outdoor), Spin media (indoor). 

În baza acordurilor încheiate, precum şi a comunicatelor de presă pre- şi post-eveniment şi a 

invitaţiei de presă privind Top-ul firmelor din municipiul Bucuresti, au fost publicate/difuzate, 

următoarele materiale: 

 36 spoturi publicitare difuzate de posturile de radio partenere; 

 10 machete publicitare; 

 50 reportaje şi articole; 

 12 e-banners. 

• Campania de promovare media pentru Top-ul firmelor din municipiul Bucuresti s-a cifrat, la 

valoare de rate card, la circa 32.000 euro. 

• Au fost create 5 pachete de sponsorizare consistente, apreciate de firme, fapt ce a permis 

atragerea unui numar de 14 sponsori si parteneri (dintre care 6 membri ai CCIB), dupa cum 

urmeaza: 

Parteneri oficiali: CEC Bank, Maguay; 

Sponsori oficiali: Olimpic International Turism S.R.L; 

Sponsori: Digi, Bibliostar SRL, Zizin, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Mecatronică si Tehnica Masurării (INCDMTM), Black Cab, Apulum 94; 

Parteneri: Balluff, Caranda, Faur, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială 

„Elie Carafoli” (INCAS). 

• De mentionat că această ediţie a Topului a fost transmisa live pe YouTube si pe 

www.ccib.ro, fapt deosebit de apreciat de premianti, parteneri si sponsori. 

• Activitatea CCIB a fost reflectată pe larg şi în Buletinul oficial al Camerei Naţionale, Biroul 

de Comunicare şi Protocol al CCIB furnizând CCIR sinteze ale activităţii Camerei 

bucureştene, însoţite de fotografii relevante. 

 

III.2. Site-ul www.ccib.ro. Social media 

În perioada analizată s-a lucrat pe noua platformă website, modernă, care răspunde 

deopotrivă cerinţelor utilizatorilor – membri şi nemembri ai CCIB – cât şi standardelor în 

domeniu, în evoluţie. 

http://www.ccib.ro/
http://www.ccib.ro/
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Utilizatorii au la dispoziţie, într-o formă uşor de accesat: informaţii relevante despre 

CCIB şi gama de servicii oferite de Cameră, precum şi secţiuni dedicate: mass media; Top-

ului firmelor; evenimentelor în pregătire (forumuri, misiuni, cursuri, conferinţe, seminarii 

etc); serviciilor oferite de partenerii CCIB. Semnalăm existenţa unei burse de afaceri (cereri, 

oferte, licitaţii). 

Pentru a marca aniversarea a 150 de ani de activitate și pentru a semnala evenimentele 

din programul aniversar a fost realizata o sectiune dedicată, ccib.ro/aniversare-150-ani. 

În perioada analizată site-ul www.certificateorigine.ro a cunoscut o creştere constantă, 

care s-a reflectat în majorarea încasărilor rezultate din vânzarea acestui serviciu cameral.  

De asemenea, CCIB are pagini dedicate pe Facebook, LinkedIn, Twitter, prin 

intermediul cărora informează publicul interesat cu privire la proiecte, evenimente, produse şi 

servicii noi. 

 

III.3. Publicaţii proprii şi realizate în parteneriat 

Buletinul oficial Afacerea este un instrument utilizat de CCIB pentru a-şi consolida 

poziţia de structură care sprijină efectiv comunitatea de afaceri bucureşteană. Afacerea oferă 

informaţii de actualitate despre sistemul cameral din ţară şi din străinătate, oportunităţi de 

afaceri pe piaţa internă şi pe terţe pieţe, noutăţi legislative, informaţii despre viaţa de afaceri 

din Bucureşti. Este transmis membrilor si abonatilor bilunar.  

Albumul Welcome to Bucharest & Romania 

Conceput ca o publicaţie de înaltă ţinută editorială şi grafică, albumul Welcome to 

Bucharest & Romania prezintă Bucureştiul şi România atât din perspectiva istorică şi 

culturală, cât şi din punct de vedere al oportunităţilor de afaceri. Secţiunea de business a 

albumului îşi propune să ofere companiilor şi brand-urilor româneşti posibilitatea de a-şi 

consolida imaginea şi de a-şi promova produsele şi serviciile către segmentul premium al 

oamenilor de afaceri străini şi români. 

În scopul promovării mediului de afaceri românesc, Camera de Comerţ şi Industrie a 

Municipiului Bucureşti a realizat, în parteneriat media cu Universal Promotion & Services 

SRL, propria sa editie personalizată a publicaţiei Welcome to Bucharest & Romania – 2018 şi 

este în curs de închidere a ediţiei 2019. 

CCIB a oferit ediţia sa personalizată a albumului Welcome to Bucharest & Romania, 

partenerilor străini şi români ai Camerei bucureştene – membri ai corpului diplomatic 

acreditat la Bucureşti, lideri ai unor organizaţii de afaceri şi asociaţii profesionale, oameni de 

afaceri de top, personalităţi din domeniul academic şi economic, colaboratori din zona 

guvernamentală. 

 

 

 

Prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu 

Presedinte  

 

 

Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti 

http://www.certificateorigine.ro/

