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 Aprobat 

 P r e s e d i n t e, 

 Prof. Univ. Dr. Sorin DIMITRIU 

 

Obiectivele generale ale activitatii CCIB pentru urmatoarele 12 luni 

 

Premise 

Imaginea prezenta a CCI Bucuresti este cea a unui reprezentant al sistemului cameral de traditie, o marca care se bucura de recunoastere si notorietate in mediu 
diplomatic si academic si in raport cu autoritatile. 

Intre celelalte camere locale, CCI Bucuresti continua sa se afle pe primul loc din punct de vedere al notorietatii marcii, fara a fi totusi un catalizator suficient de eficient 
in atragerea firmelor bucurestene, datorat in mare parte concurentei multitudinii de asociatii de business. 

Camera, prin toate actiunile si serviciile oferite trebuie  sa convinga mediul de afaceri ca asocierea cu CCI Bucuresti inseamna apartenenta la o retea interna si 
internationala care aduce reputatie si valoare businessului. Aceste demersuri vor duce la cresterea capitalului de imagine al CCIB care este de fapt, suma capitalului de 
incredere si capitalului de simpatie. 

 

Directiile strategice  

1. Pozitionarea CCI Bucuresti drept EXPERT in furnizarea de servicii camerale (prin felul in care serviciile camerale au revolutionat dezvoltarea economica, prin 
educare si promovarea intereselor mediului de afaceri romanesc) 

2. CRESTEREA NOTORIETATII produselor existente si viitoare ale CCIB 

Continuarea  campaniei de imagine  pentru impunerea unei identitati puternice de brand prin crearea de oportunitati pentru ca membrii CCIB sa se poata intalni cu 
reprezentantii Camerei si cu serviciile oferite de aceasta: organizarea de evenimente publice sau ale camerei, evenimente partenere, targuri, expozitii, conferinte, 
dezbateri, media traditionale si social media.   

Intarirea rolului de educare a publicului in legatura cu utilitatea serviciilor camerale, prin prezentarea unor cazuri de succes din randul oamenilor de afaceri.  In campania 
de imagine, CCIB va prelua si prezenta declaratiile acestora si, in direct, povestea lor de succes va fi povestea de succes a camerei. Camera devine astfel casa succesului 
pentru fiecare antreprenor. 
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Mesajul permanent al Camerei  este un element de apel care trebuie sa determine firmele bucureste sa doreasca sa se asocieze camerei, convinse ca pot castiga din 
aceasta asociere, recunoscand astfel  locul special pe care il ocupa CCIB in dezvoltarea antreprenoriatului. 

Va prezentam obiectivele si masurile ce vor fi implementate de CCIB in urmatorul an. 

 

Nr. crt. Obiectiv Masuri 

1. Consolidarea imaginii si legitimitatii CCIB prin 
impunerea unui profil organizational 
puternic. 
 
Cresterea gradului de reprezentativitate si 
notorietate in randul comunitatii de afaceri 
bucurestene 

 atragerea de noi membri si activarea celor existenti prin promovarea unor oferte speciale; 

 fidelizarea membrilor CCIB prin intarirea dialogului cu acestia, in vederea identificarii nevoilor 
comunitatii de afaceri si realizarea unor oferte personalizate; 

 amplificarea si concentrarea activitatilor dedicate relatiei cu membrii CCIB. 

 promovarea sustinuta a ofertei de produse si servicii a CCIB in randul comunitatii de afaceri 
bucurestene; 

 consolidarea relatiilor CCIB cu institutii ale administratiei publice centrale si locale, cu organizatii 
profesionale sau patronale, cu institutii ale mediului academic si reprezentanti ai comunitatii de 
afaceri; 

 dezvoltarea sistemului de parteneriat extern si a retelei de colaborare cu camere de comert si 
organizatii de afaceri din alte regiuni ale lumii. Valorificarea acordurilor de colaborare semnate; 

 dezvoltarea de parteneriate cu asociatii si organizatii neguvernamentale cu profil de sustinere si 
dezvoltare a mediului de afaceri din Bucuresti; 

 participarea conducerii CCIB la diferite reuniuni – dezbateri, simpozioane, conferinte, forumuri – 
pentru a prezenta puncte de vedere si luari de pozitie pe diverse teme de actualitate pentru mediul 
de afaceri, precum si solutii la problemele comunitatii de afaceri bucurestene; 

 consolidarea rolului CCIB de partener de inceredere al ambasadelor straine acreditate la Bucuresti, 
in vederea sprijinirii activitatilor specifice consilierilor economici, pentru promovarea relatiilor 
economice bilaterale si sprijinirea internationalizarii companiilor romanesti. 
 

2. CCIB – Interfata intre mediul de afaceri si 
autoritati prin asumarea misiunii sale de 
facilitator al dialogului între mediul de afaceri 
privat şi instituţiile statului. 

 promovarea si punerea in dezbatere publica a unor initiative in folosul comunitatii de afaceri; 

 transmiterea unor puncte de vedere privind problemele cu care se confrunta comunitatea de 
afaceri catre diverse institutii si organizatii guvernamentale (BNR, ministere, administratia publica 
locala si centrala etc.); 

 organizarea unor dezbateri, axate pe dialog pragmatic si constructiv, intre initiatorii unor acte 
normative cu impact pentru comunitatea de business si beneficiari (oamenii de afaceri) si 
inaintarea catre decident a unor puncte de vedere argumentate; 
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 implicarea CCIB in elaborarea strategiilor de dezvoltare la nivel local si regional, in contextul 
promovarii de catre Guvernul Romaniei a unui model bazat pe dezvoltarea polilor de crestere 
economica; 

 consultarea periodica a membrilor CCIB, a comunitatii de afaceri, cu privire la problemele 
intampinate in activitatea curenta, in vederea impunerii acestora pe agenda publica, impreuna cu 
solutii viabile, conturate cu ajutorul unor specialisti de marca in domeniile respective; 

 mentinerea unor contacte permanente cu institutiile guvernamentale si locale coordonatoare ale 
activitatilor economice sau de relatii internationale, cum ar fi: Ministere, Institutul National de 
Comert Exterior, Institutul National de Statistica, ONRC, Prefectura, Primarii ; 

3. Promovarea ofertei romanesti in strainatate 
(pe piete-tinta) si atragerea de capital strain 
in tara noastra 

 continuarea politicii actuale de promovare cu prioritate a relatiilor comercial-economice cu tarile 
nemebre ale UE, tarile vecine, tarile participante la Strategia Dunarii, iar in general cu state aflate 
in zone geografice accesibile membrilor CCIB (Africa de Nord, Orientul Mijlociu, Asia Centrala);  

 organizarea de misiuni si forumuri economice, in conditii de eficienta si cu rezultate cuantificabile 
in cresterea cifrei de afaceri a companiilor ai caror reprezentanti au facut deplasarea in spatiile 
mentionate; 

 utilizarea eficienta a conceptului de birou de reprezentare; 

 operationalizarea a inca patru birouri de reprezentare ale CCIB in: Egipt, Iordania, India, Asia 
Centrala. 

 organizarea de forumuri, misiuni economice, delegatii de afaceri si alte evenimente din aceeasi 
sfera la Bucuresti, indeosebi prin valorificarea acordurilor de colaborare semnate cu parteneri din 
strainatate; 

 consolidarea parteneriatului de lucru cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si 
Antreprenoriat si Ministerul Afacerilor Externe; 

 urmarirea actiunilor Consiliului de Export, informarea membrilor CCIB asupra deciziilor care pot 
avea impact pentru activitatea acestora;  

 largirea ariei de participanti la actiunile organizate de CCIB prin asocierea cu alte structuri 
asociative si camere bilaterale din Romania; 

 folosirea eficienta a informatiilor/ oportunitatilor de afaceri obtinute urmare a contactelor cu 
mediul diplomatic din Romania si sectiile comercial-economice din cadrul misiunilor diplomatice 
romanesti din strainatate; 

 diversificarea serviciilor oferite exportatorilor si potentialilor exportatori (seminarii de training si 
cunoastere a pietelor, realizarea profilului de exportator, facilitarea obtinerii de informatii despre 
companiile straine, follow-up pentru proiectele de export, servicii individualizate de facilitare a 
contactelor de business etc); 
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 colaborarea cu Institutul de Economie Mondiala in vederea fundamentarii serviciilor de 
internationalizare oferite de CCIB firmelor bucurestene; 

 optimizarea activitatii Birourilor de reprezentare ale CCIB in afara tarii. 
 

4. Organizarea de conferinte, cursuri, seminarii, 
workshop-uri, expozitii pe diverse teme de 
interes pentru comunitatea de afaceri  

 organizarea periodica a conferintei marca CCIB : Focus Bucuresti ce va reuni importanţi 
reprezentanţi ai comunităţii de afaceri din Bucureşti, precum şi înalţi funcţionari ai statului, cu 
scopul de a identifica împreună cu mediul de afaceri şi specialiştii în diverse domenii economice, 
cele mai bune soluţii şi practici ce pot consolida imaginea Bucureştiului de metropolă modernă a 
business-ului românesc;  

 realizarea unui parteneriat cu ARSCM pentru organizarea unei serii de dezbateri privind actiunile 
si strategia autoritatilor locale pentru dezvoltarea unui oraş inteligent Smart City Bucureşti în 
toate domeniile. Invitarea tuturor primariilor din Bucuresti pentru a-si prezenta proiectele de 
dezvoltare. 

 continuarea seriilor de evenimente: Open House Networking, Business Breakfast si Ziua 
oportunitatilor de afaceri, cu cresterea semnificativa a numarului de participanti si, implicit, 
cresterea incasarilor; 

 includerea, pe agenda publica, prin intermediul Business Breakfast sau a unei serii de conferinte, 
a unor teme stringente precum: infrastructura, fiscalitatea, stabilitatea si predictibilitatea 
legislativa, promovarea capitalului romanesc, relocarea capacitatiilor de productie, problemele 
energetice; formarea profesionala;  

 orientarea ofertei de evenimente catre teme de aplicabilitate imediata in activitatea companiilor 
(legislatie , dezvoltarea afacerilor, networking si comunicare); 

 adaptarea si largirea ofertei de formare profesionala la cerintele pietei; 

 organizarea unor dezbateri avand drept scop expunerea unor puncte de vedere ferme si 
documentate privind importanta si utilitatea implicarii CCI in organizarea invatamantului 
profesional dual, dupa model german; 

 organizarea unor evenimente de informare si a unor conferinte tematice cu privire la 
oportunitatile de finantare in cadrul diferitelor programe operationale ; 

 Organizarea Conferintei internationale BUSINESS EXCELLENCE în UE și România. Premiul EFQM de 
Excelență 

 Organizarea Adunarii Generale a DCCA la Bucuresti 
 

5. Promovarea bunelor practici si a 
performantelor economice 

 organizarea Topului firmelor din Bucuresti 2018, imbunatatirea formatului, in sensul crearii unui 
eveniment atractiv, cu atragerea unui numar mult mai mare de participanti; 

 certificarea calitatii serviciilor CCIB  
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6. Extinderea gamei de produse si servicii.  
 
Dezvoltarea unor produse noi.  
 
Regandirea produselor din portofoliu 

 promovarea Curtii de Arbitraj Comercial de pe langa CCIB; 

 promovarea Centrului de Mediere CCIB; 

 realizarea  Catalogului membrilor, versiunea in limba engleza, disponibila pe CD si distribuita la 
evenimentele organizate de Camera bucuresteana si de partenerii sai; 

 extinderea gamei de servicii oferite companiilor care vin in Romania prin reprezentantele deschise 
de CCIB in strainatate (oferte-pachet: cazare, transport, servicii de afaceri, programe pentru 
petrecerea timpului liber); 

 cresterea numarului de certificate de origine eliberate; 

 dinamizarea relatiei de colaborare cu Coface in vederea cresterii numarului de firme care sa aplice 
pentru Certificatul Excellent SME, de unde CCIB incaseaza comision.  

7. Consolidarea si intensificarea actiunilor de 
promovare a CCIB si a ofertei sale de produse 
si servicii, pe plan intern si international 

 incheierea de parteneriate media si acorduri de colaborare anuale, ulterior intocmirii listei cu 
evenimentele de referinte organizate de CCIB in 2018 – 2019. Acestea vor asigura, pe langa 
promovarea actiunilor CCIB in vederea atragerii de participanti, o prezenta constanta si coerenta 
a Camerei in mass media; 

 promovarea constanta a activitatii CCIB in presa prin emiterea de comunicate de presa, invitarea 
mass-media la evenimentele mari si organizarea, atunci cand situatia o impune, de conferinte de 
presa; 

 crearea variantei simplificate in limba engleza a site-ului www.ccib.ro; 

 regandirea, simplificarea si valorificarea superioara a publicatiei on-line „Afacerea”, promovarea 
firmelor membre, publicarea de interviuri luate directorilor generali ai acestor firme, cresterea 
accesarilor informatiilor prezentate, etc.; 

 cresterea gradului de utilizare a paginii Facebook, Linkedin, Twitter a CCIB pentru promovarea 
actiunilor organizate. Crearea unor pagini de eveniment, in vederea atragerii de participanti; 

 realizarea unor campanii de promovare on-line a produselor si serviciilor CCIB (campanie Google 
AdWords, schimburi de sigle, parteneriate); 

 implicarea CCIB, in calitate de partener, in organizarea unor evenimente de tinuta dedicate 
mediului de afaceri; 

 integrarea evenimentelor organizate de CCIB in calendarele de evenimente online relevante 
pentru mediul de business. 
 

http://www.ccib.ro/
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Legenda: 
 

DG    –  Director General 
DDC –  Directia Dezvoltare Camerala 
DRI   –  Directia Relatii Interne 

CCARI -  Centru Consultanta afaceri si relatii internationale 
BCP -  Birou Comunicare si Protocol 
BA -  Birou Administrativ 

 

8. Valorificarea patrimoniului CCIB  continuarea activitatilor de punere in valoare a spatiilor din Palatul CCIB, dotarea cu sisteme de 
sonorizare, mobilier de conferinta, obiecte de iluminat. 

 promovarea pe toate canalele a spatiilor unice destinate evenimentelor, din Palatul CCIB; 

 realizarea unui pliant de prezentare a ofertei de inchiriere a salilor de evenimente disponibile in 
Palatul CCIB; 

 inchirierea imobilelor din patrimoniul CCIB. 

9.  Operationalizarea Centrului pentru realizarea 
implementarii / transpozitiei legislatiei 
Uniunii europene in legislatia nationala in 
cadrul CCIB  

 

 Implicarea proactiva a CCIB in asigurarea unui cadru reglementat pentru a asigura miscarea libera 
a bunurilor si serviciilor in UE; 

  realizarea unui  program cu ajutorul caruia sa se poata lucra la realizarea transpozitiei actelor 
normative emise de UE in legislatia nationala, vizand interesul membrilor CCIB de a cunoaste si 
propune autoritatilor nationale cele mai bune solutii in timp real; 

 realizarea demersurilor pentru accesare fonduri europene pentru finantarea proiectului sus-
mentionat. 

10. Operationalizarea Clubului Ambasadorii 

Romaniei, prieteni ai CCIB 

 Activitatea Clubului se va realiza in regim de autofinantare. 

 

11 Suplimentarea personalului Camerei cu un 

Birou de voluntari recrutati de presedinte 

 

12. Conformarea CCIB la 

cerintele  Regulamentului (EU) 679/2016, 

privind protecti̦a persoanelor fizice in̂ ceea ce 

privesțe prelucrarea datelor cu caracter 

personal  

 Continuarea implementarii masurilor dispuse prin Regulamentul European privind GDPR 
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Propunem spre aprobarea Adunarii generale a Membrilor, obiectivele generale ale activitatii CCIB pentru urmatoarele 12 luni. 

  
Director  General, 
George Vodislav 

 
 

Director Dezvoltare Camerala, 
Gabriela Dumitriu 

Director Relatii Interne, 
Ruxandra Stoica 

 


