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RAPORTUL  

Colegiului de Conducere privind activitatea CCIB  

în perioada mai 2016 – martie 2021 

 

In perioada aprilie 2016 - martie 2021, la conducerea CCIB s-au succedat urmatorii 

presedinti astfel: dl. prof. Sorin Dimitriu in perioada aprilie 2018 - septembrie 2019, iar 

dnii Costica T. Mustata in perioada octombrie 2019 –18 martie 2021,  dl. Gheorghe 

Lemnaru in perioada 18 martie 2021 – prezent.  

Supunem atenţiei dumneavoastră Raportul Colegiului de Conducere privind activitatea 

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

2016 – martie 2021. 

 

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

 

I.1. CCIB – tradiţie şi modernitate  

Cu o istorie de aproape 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 în perioada mai 2016 – 

aprilie 2019 

Deciziile adoptate de Colegiul de Conducere al CCIB în perioada mai 2016 – martie 

2021 au urmărit îndeplinirea  hotararilor aprobate de adunarile generale CCIB din 21 aprilie 

2016, 11 mai 2017, 16 mai 2018 si 17 mai 2019. 

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 

deschiderea pe pieţe-ţintă a unor reprezentanţe ale 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 
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afaceri stabil, coerent şi transparent, favorabil dezvoltării durabile a economiei Capitalei, 

inclusiv prin promovarea unor iniţiative legislative benefice pentru mediul de afaceri.  

Pentru a asigura un grad ridicat de eficienţă a activităţii camerale, Colegiul de 

Conducere al CCIB a fost permanent preocupat de realizarea unor programe de restructurare 

şi eficientizare a executivului, comasare de structuri organizatorice, care să asigure 

competenţe şi indeplinirea prevederilor statutare privind oferirea de servicii către mediul 

economic. 

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.  

Începând cu data de 1 septembrie 2016, Palatul Camerei de Comerț și Industrie a 

Municipiului București, edificiu de prestigiu al arhitecturii bucureştene a începutului de secol 

XX, cu o istorie fabuloasă, ne-a redevenit casă, după aproape 70 de ani. Palatul Camerei 

bucureștene a fost inaugurat la data de 23 mai 1911, după planurile arh. Ștefan Burcuș.  

In perioada septembrie 2016- septembrie 2019, sediul istoric a devenit, prin eforturile 

indarjite ale dlui prof.univ. Sorin Dimitiru, o adevarata Casa a Oamenilor de Afaceri, asa cum 

isi propusese in anul 2009, cu ocazia lansarii Fundatiei Fondul Carol I. Incepând cu luna iulie 

2016 au avut loc intense lucrări de igienizare a spaţiului, de reamenajare si adaptare a acestuia 

la necesităţile unei Camere moderne, dedicate comunităţii de afaceri.  

In prezent, Palatul CCIB Business Center dispune de un Centru de conferinte cu sali 

cu capacitate maximă de 150 persoane, dotate cu: videoproiector, ecran de proiecţie, laptop,  

suport flipchart,  aer condiţionat, internet (wi-fi). În aceste spații elegante, rafinate și încărcate 

de istorie, dar care răspund celor mai exigente cerințe în domeniu, organizăm evenimente de 

înaltă ținută: conferințe, mese rotunde, workshop-uri, evenimente culturale și științifice, 

lansări de carte și de produs, cursuri. In viitorul apropiat urmeaza să intre în circuitul de profil 

o a şasea sală.  

Aceste lucrări au putut fi realizate şi datorită implicării unor membri ai Camerei 

bucureştene, care au 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 perioada mai 2016 – martie 2021 

• Membrii CCIB sunt organizati in prezent in sase sectiuni: Comerţ, Servicii, Industrie, 

Membri Colectivi, Turism si Cercetare-Dezvoltare-Inovare.  

   

Sectiunea 

Industrie

17%

Sectiunea Comerţ

48%

Sectiunea Servicii

25%

Sectiunea Turism

5%

Sectiunea Membri 

Colectivi

2%

Sectiunea 

Cercetare-

Dezvoltare-

Inovare

3%
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• 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 50% la emiterea de certificate de forţă majoră (foarte solicitate, mai 

ales în prima parte a anului 2020); 

– o reducere de până la 50% la emiterea de certificate de origine, dar şi la alte servicii din 

portofoliul CCIB;  

– o reducere de pana la 20% aplicata la tarifele de închiriere şi de amenajare a standurilor în 

cadrul manifestărilor expoziţionale aflate în portofoliul ROMEXPO SA; 

– 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 reprezentanţei deschise de 

Camera bucureşteană în străinătate; 

– promovare prin intermediul canalelor specifice CCIB. 

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

reduceri cuprinse între 10% şi 30% aplicate la cuantumul cotizaţiei, în funcţie de perioada în 

care s-a realizat plata acesteia. Acest sistem de reduceri a fost promovat pe canale specifice 

(site CCIB, pagina de Facebook a Camerei, corespondenţă personalizată cu membrii 

Camerei), concomitent cu reamintirea pachetului de servicii incluse şi a discount-urilor de 

care beneficiază membrii CCIB. 

• Promovarea membrilor CCIB s-a facut de catre executivul Camerei din diverse 

departamente pe canalele de comunicare deja cunoscute la nivelul comunitatii de afaceri: 

- publicatia electronica „Afacerea”.  

- site-ul CCIB (prin postarea unui e-banner publicitar cu link catre site-ul firmei 

membre cu cotizatia achitata la zi, conform pachetului de cotizatie); 

- emailuri personalizate transmise: camerelor de comert partenere si reprezentantilor 

Birourilor de Promovare Comercial Economica ale Romaniei in strainatate, in functie 

de solicitarile membrilor; 

- oferte pentru ceilalti membri, transmise prin emailingul general, sub denumirea „De la 

membri pentru membri”, dar si pe site, in categoria „Bursa de afaceri”. Promovarea 

unor evenimente/actiuni organizate de membri catre toate celelalte firme membre ale 

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 (94 dovezi membru eliberate). 

• Una din cele mai apreciate facilitati oferite de CCIB membrilor săi a fost reducerea de până 

la 50% aplicata la tariful pentru certificatele de forta majora; 

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

necesare membrilor pentru a participa la licitaţii interne şi internaţionale. 
 

 

 

http://www.ccib.ro/
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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; criza economică şi sanitară generată de pandemia de coronavirus. 

 

 

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: 

– 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 

– Bucharest Tourism Board 

 

 

I.6. Relaţiile CCIB cu reprezentanţii corpului diplomatic  

 

mai 2016 – aprilie 2019 

• 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: Bosnia Herţegovina, Republica Belarus, Republica Polonă; Republica Elenă, 

Republica Italiană, Republica Cehă; Regatul Belgiei, Republica Macedonia de Nord, 

Principatul Monaco 

– Orientul Apropiat şi Mijlociu: Republica Irak; Statul Israel, Statul Kuwait, Republica 

Turcă; Republica Islamică Iran 

– Asia de Sud şi de Est: India (3 intrevederi), Republica Populară Chineză, Japonia, 

Republica Coreea,  

– Africa: Republica Algeriană Democratică şi Populară,  Republica Tunisiană; Republica Arabă 

Egipt, Republica Sudan, Republica Democrată Etiopia, Republica Unită a Tanzaniei, 

Republica Uganda; Republica Zambia;   

– America de Sud: Republica Argentina, Republica Federativă Brazilia, Republica Chile, 

Republica Peru 

– Caucaz şi Asia Centrală: Republica Kazahstan, Republica Armenia 

– America de Nord: Statele Unite Mexicane, Canada 

– Oceania: Noua Zeelandă 

 

 In perioada mai 2016-aprilie 2017, presedintele CCIB, dl. Prof. Sorin Dimitriu a avut, 

de asemenea, întrevederi cu membri ai corpului diplomatic şi reprezentanţi ai guvernelor din: 

Republica Bulgaria (delegaţie condusă de Lyuben Petrov, ministru adjunct al economiei, co-

preşedinte al părţii bulgare la Consultările româno-bulgare privind cooperarea economică 

desfăşurate la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri), 

Republica Cehă (Milan Peprnik, ministru consilier economic), Portugalia (Carlos Manuel 

Morais Pinto, consilier economic şi comercial al Ambasadei Portugaliei în România, cu 

reşedinţa la Varşovia, director zonal al Agenţiei de Investiţii şi Comerţ Exterior din 

Portugalia pentru România, Polonia şi Republica Cehă). 

 In perioada mai 2017-aprilie 2018, presedintele CCIB, dl. Prof. Sorin Dimitriu a avut, 

de asemenea, întrevederi cu membri ai corpului diplomatic şi reprezentanţi ai guvernelor din: 

Republica Moldova (Denis Jelimalai, consilier economic), India (Chitra Suresh, diplomat 

cu sarcini economice şi comerciale în cadrul Ambasadei), Republica Populară Chineză 

(misiune condusă de Hesen Zhang, secretar adjunct al PCC din Districtul Kenli, al oraşului 

Dongying, provincia Shandong), Republica Turcia (delegaţie de oameni de afaceri, condusă 

de Abdullah Bekki, preşedintele Asociaţiei Industriaşilor şi Oamenilor de Afaceri din 

Balikesir – BASEAD, însoţită de Mukerren Aksoy, consilierul economic şi comercial al 

Ambasadei Turciei în România. 

 In perioada mai 2018- septembrie 2019, presedintele CCIB, dl. Prof. Sorin Dimitriu a 

avut 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 
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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); Republica Centrafricană (delegație condusă de ministrul apărării naționale, 

Marie Noelle Koyara);  

  

Perioada septembrie 2019 – martie 2021 

• În perioada analizată, CCIB a găzduit întâlniri ale conducerii sale cu diplomaţi din: 

– Europa: Republica Slovacă; Republica Slovenia; Republica Turcia; 

– Caucaz şi Asia Centrală: Turkmenistan, Kazakhstan (2 întrevederi); 

– Orientul Apropiat şi Mijlociu: Emiratele Arabe Unite, Regatului Hashemit al Iordaniei; 

Republica Islamică Iran; 

– Asia de Sud şi Est: India, Republica Islamică Pakistan, Regatul Thailandei; 

– Africa: Republica Tunisiană (5 întrevederi). 

• In perioada aprilie 2019 – martie 2021, conducerea CCIB a avut, de asemenea, întâlniri cu 

reprezentanţi ai guvernelor din: Ucraina (administrația regiunii Vinnița). Albania (primarul 

localităţii Pogradec), precum și cu conducerile: Camerei de Comerț Bilaterale Eleno-Române; 

Camerei de Comerț și Industrie România-China; Casei Româno-Chineze Harghita, Camerei 

de Comerţ si Industrie Ruse (Bulgaria), Camerei de Comerț și Industrie Bilaterale România – 

Luxemburg (CCIRL) și Consulatului Onorific al Marelui Ducat de Luxemburg la Bucureşti. 

De asemenea, conducerea CCIB a avut întâlniri cu: consulii onorifici ai României la Antalya, 

Nevshehir şi Kayseri, si cu președintele Filialei din România a Uniunii Francezilor din 

Străinătate (UFE - Union des Francais de l'Etranger).  

 

 

I.7. Relaţiile CCIB cu organizaţiile similare din străinătate  

• CCIB derulează peste 110 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 mai 2016 – 

septembrie 2019,  presedintele CCIB, dl. Sorin Dimitriu, a semnat protocoale de cooperare cu:  

– Camera de Comerţ a Cantonului Sarajevo (iunie 2016) 
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– Camera de Comerţ şi Industrie a Regiunii Banja Luka, ambele din Bosnia-Herţegovina 

(iunie 2016) 

– Camera de Comerţ şi Asociaţii Sectoriale din Addis Abeba, Etiopia (mai 2017) 

– Camera de Comerţ si Industrie a Salonicului, Republica Elenă (septembrie 2017) 

– Camera de Comerţ si Industrie Atena, Republica Elenă (septembrie 2017) 

– Consiliul Chinez de Promovare a Comerțului Internațional Export, CCPIT, 

Subconsiliul Districtului Kenli, orașul Dongying ( februarie 2018)   

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

– Confederația Industriilor Indiene – (septembrie 2018) 

– Asociația Camerelor de Comerț din India – ASOCHAM – (septembrie 2018) 

– 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) 

– Monaco Economic Board (septembrie 2019) 

– Camera Korea – Romania Exchange Association, Republica Coreea (septembrie 

2019); 

– Asociația Producătorilor și Exportatorilor Thailandezi, Thailanda (septembrie  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. In septembrie 2019: CCIB a organizat la sediul său 

Adunarea Generală anuală a acestei organizații. Cu acest prilej, a fost dezbătut și aprobat 

noul statut al Asociației (potrivit căruia aceasta se transformă în Federația Camerelor de 

Comerț Dunărene - DCCF, urmând să capete și personalitate juridică); au fost aleși 

membrii Prezidiului și ai Comitetului de supraveghere (organism nou înființat, condus de 

prof. dr. ing. Ion Hohan, președintele Secțiunii Servicii și vicepreședinte al CCIB); au fost 

realeși președintele și secretarul general al Asociației, respectiv Andras Rev și Peter Lorincze 

(din partea CCI Budapesta, care asigură și secretariatul instituției).  

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. 
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• În perioada octombrie  2019- martie 2021,  Camera bucureşteană a semnat protocoale de 

cooperare bilaterale cu:  

– Camera de Comerț și Industrie Tirana, Albania (octombrie, 2019); 

– Camera de Comerţ si Industrie Ruse, Bulgaria (noiembrie, 2019); 

– Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Kyrgyze (februarie, 2020); 

– Camera de Comerț și Industrie Bilaterală România – Luxemburg și Consulatul 

Onorific al Marelui Ducat de Luxemburg la Bucureşti (iulie, 2020). 

• De asemenea, în perioada analizată a fost parafat Acordul privind cooperarea economică cu 

Camera de Comerț și Industrie Kiev (Ucraina), care urmează a fi semnat cu prilejul unei vizite 

a reprezentanților acestei camere în țara noastră. 

 

Referitor la Asociaţia Camerelor de Comerţ Dunărene (DCCA), in noiembrie, 2020, CCI 

Istanbul a organizat, online, Adunarea Generală a DCCF. CCIB a fost reprezentată de prof. dr. 

ing. Ion Hohan. Au fost abordate probleme organizatorice și a fost stabilit programul aferent 

perioadei următoare, inclusiv întâlnirea Prezidiului și Comisiei de supraveghere în aprilie 

2021, precum și implicarea în diverse programe pentru regiunea Dunării. Dacă evoluția 

pandemiei de COVID 19 o va permite, CCIB va organiza în 2021 o vizită de lucru a 

reprezentanților DCCF în Delta Dunării având ca scop prezentarea potențialului turistic, 

precum și atragerea de investiții în zonă. 

 

 

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 în perioada  mai 2016 – martie 2021 

• Până în prezent, CCIB are încheiate circa 40 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 mai 2016 – septembrie 2019, presedintele CCIB, prof. Sorin Dimitriu, a semnat 

acorduri de colaborare cu:  

– Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),  

– Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România (UZP),  

– Centrul Cultural European Româno – Panarab (CCERPA) şi 

– Casa Româno – Chineză (CRC).  

– Centrul de Informare Tehnologică, CIT-IRECSON (septembrie 2017); 

– Biriş-Goran SPARL (septembrie 2017); 

– ATHENA – Centru de Calificare si Perfecționare SRL (decembrie 2017) 

– Consiliul de Mediere (martie 2018) 

– Institutul de Economie Mondiala al Academiei Romane (martie 2018) 

– Arhivele Nationale ale Romaniei (martie 2018) 

– Muzeul Municipiului Bucuresti (martie 2018) 

– Uniunea Profesiilor Liberale (23.05.2018)   
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– Asociatia Romana pentru Smart City si Mobilitate (18.06.2018). 

 

• În perioada septembrie 2019- martie 2021, au fost semnate acorduri de colaborare cu:  

- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini și Instalaţii destinate 

Agriculturii și Industriei Alimentare (iulie, 2020); 

- Asociația RBC Business Chamber – Camera de Afaceri (iulie, 2020). 

 

 

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

simpozioane, conferinţe, forumuri în perioada mai 2016 – septembrie 2019 

În cadrul acestor evenimente, conducerea CCIB reprezentata de prof. Sorin Dimitriu, 

presedintele in functie in perioada analizata, a prezentat puncte de vedere şi luări de poziţie pe 

diverse teme de actualitate, precum şi soluţii la problemele comunităţii de afaceri bucureştene.  

• 2016, mai: Simpozionul aniversar – 35 de ani de la primul zbor în cosmos al unui român,  

organizat de Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (AOSR); 

• 2016, mai: Conferinţa internaţională a Alliance of Business Lawyers, organizată de Casa de 

Avocatură Ionescu şi Sava; 

• 2016, octombrie: Conferinţa internaţională Eurasia Multimodal Logistics, organizată de 

TRACECA România în colaborare cu firma Distinct Image la ROMEXPO, în deschiderea 

celei de a II-a ediţii a Salonului Internaţional de Transport şi Logistică TransLogistica; 

• 2016, decembrie: Evenimentul de lansare oficială a parteneriatului pentru elaborarea 

Strategiei de dezvoltare a  învăţământului profesional şi tehnic din municipiul Bucureşti şi 

judeţul Ilfov, organizat de ISMB; 

• 2016, decembrie: Proiectul „Tineri de succes” la Palatul Camerei de Comerţ şi Industrie a 

Municipiului Bucureşti, eveniment organizat de Sindicatul Studenţilor din Facultatea de 

Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică în parteneriat cu Camera bucureşteană; 

• 2017, martie: Întâlnirea de lucru cu partenerii strategici implicaţi în elaborarea Strategiei de 

dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, 

eveniment desfăşurat sub patronajul preşedintelui Senatului României, Călin Popescu 

Tăriceanu; 

• 2017, martie: Întâlnirea „Clubului de idei” al „Măgurele High Tech Cluster”, organizată la 

sediul Institutului de Fizică şi Inginerie Nucleară (IFIN-HH) 

• 2017, aprilie: POLIFEST, ediţia a VI-a, eveniment organizat de Universitatea Politehnica 

Bucureşti. 

• 2017, mai: „Ziua Editurii Viaţa Medicală” (lansări de carte, expoziţii de grafică, pictură şi 

fotografie, concert, cocktail, găzduite de Aula Carol I a Palatului CCIB); 

• 2017, septembrie: No Time for Downtime, ediţia a XV-a, cel mai important eveniment 

dedicat echipamentelor şi infrastructurii critice pentru siguranţa companiilor, organizat de 

Maguay Computers, companie membră a Camerei bucureştene; 

• 2017, octombrie: Dezbaterea Start-Up Nation 2017, eveniment organizat de Asociaţia 

pentru Democraţie, Educaţie şi Reconstrucţie „Om între Oameni”; 

• 2017, octombrie: a treia ediţie a TransLogistica, cea mai amplă expoziţie autohtonă 

dedicată companiilor din transport, logistică şi industrii conexe;  

• 2017, octombrie: Conferinţa „Codificarea administrativă - abordări doctrinare şi cerinţe 

practice”, organizată de Societatea Academică de Ştiinţe Administrative, în parteneriat cu: 

Centrul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative, CCIB şi Institutul de Drept Public şi Ştiinţe 

Administrative al României; 
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• 2017, octombrie: Conferinţa ce a marcat Ziua Internaţională a Standardizării, organizată de 

ASRO; 

• 2017, octombrie: Forumul General Protection Data Regulament (GDPR), organizat de ICT 

Consultative Council; 

• 2017, noiembrie: Gala Lady Lawyer, ediţia a VI-a, eveniment organizat de Legal Magazin, 

cu sprijinul CCIB;  

• 2017, noiembrie: Conferinţa anuală în România a Fuyao Group 

• 2017, noiembrie: Conferinţa „Soluţii pentru sprijinirea şi finanţarea companiilor”, 

organizată de Legal Magazin, CCIB şi BankingNews.ro; 

• 2018, februarie: Conferința „Soluţii eficiente de luptă împotriva corupţiei şi a fraudei”, 

eveniment organizat de Legal Magazin şi CCIB; 

• 2018, februarie: Conferinţa „Back in business versus purgatoriul falimentului”, ediţia a 

VII-a, organizată de Legal Magazin şi CCIB; 

• 2018, martie: Conferinţa „Soluţii pentru recuperarea bunurilor şi a creanţelor”, organizată 

de Legal Magazin şi CCIB; 

• 2018, martie: „Gala Drepturilor de Autor și a Drepturilor Conexe”, organizată de Legal 

Magazin şi CCIB; 

•  2018, martie: Conferinţa de prezentare a companiei Need Tour, membră a CCIB; 

• 2018, aprilie: Conferinţa „Strategia Energetică a României 2050. Noi reglementări în 

sectorul energetic”, ediţia a III-a, eveniment organizat de: Legal Magazin, Energy-Center.ro şi 

CCIB. 

• 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)  

• 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.  
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• 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 în 

perioada mai 2017 – aprilie 2019 

În vederea derulării în bune condiţii a programului de manifestări programate a se 

desfăşura pe parcursul întregului an 2018, pentru a marca 150 de ani de activitate neîntreruptă 

a Camerei bucureştene, prof. Sorin Dimitriu, presedintele CCIB in perioada analizata, a 

semnat o serie de acorduri de colaborare cu instituţii de artă, cultură şi ştiinţifice. Primele 

patru acorduri au fost semnate, în lunile martie şi aprilie 2018, cu: 

– Academia de Studii Economice (ASE) 

– Arhivele Naţionale ale României (ANR); 

– Institutul de Economie Mondială (IEM); 

– Muzeul Municipiului Bucuresti (MMB); 

– Muzeul Naţional de Artă al României (MNAR). 

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 cu acest prilej: 

• 2018, martie: Seara Partenerilor la Palatul Camerei de Comerţ şi Industrie a 

Municipiului Bucureşti 

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

CCIB, din mediul privat şi public şi a deschis oficial seria de manifestări menite să marcheze 

aniversarea a 150 de ani de activitate neîntreruptă a Camerei bucureștene. 

Cu acest prilej, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, președintele Camerei bucureștene a 

vorbit participanţilor despre rolul CCIB în modernizarea economiei româneşti şi despre modul 

în care funcţionează organizaţia noastră astăzi. În a doua parte a intervenției sale, prof. univ. 

dr. ing. Sorin Dimitriu a prezentat programul evenimentelor speciale dedicate aniversării a 

150 de ani de activitate camerală. „Seara partenerilor” a constituit un excelent prilej pentru 

participanţi de a afla de la directorul general al CCIB, George Vodislav, informaţii despre 

obiectivele Camerei bucureștene, despre activităţile, produsele şi serviciile oferite de echipa 

noastră, dar şi detalii despre CCIB Palace Business Center. 

Programul „Serii partenerilor” a fost completat cu un minirecital de muzică clasică, 

susţinut de artişti ai Orchestrei Simfonice a Radiodifuziunii Române. În finalul evenimentului, 

echipa noastră a oferit un cocktail, bun prilej pentru oaspeţii noştri de a discuta despre 

potenţiale parteneriate de afaceri şi de a admira documentele originale reunite în expoziția 

„100 de ani de comerţ românesc”. 

• 2018, aprilie: Expoziția de pictură, grafică și sculptură ARTĂ și COMERȚ. 150 

de ani de la fondarea Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București 

Expoziția, găzduită de Muzeul Național de Artă al României (MNAR), a reunit 35 de 

lucrări de pictură românească și europeană, grafică, sculptură, artefacte pre-moderne și 

facsimile de documente din arhiva Camerei bucureștene, mărturii peste timp ale evoluției 

vieții comerciale din țara noastră. Operele de artă sunt realizate de artiști precum Johann 

Frankenberger, Miklós Barabás, Carol Popp de Szathmari, Emil Volkers, Ioan Andreescu, 

https://ccib.ro/aniversare-150-ani/
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Nicolae Grigorescu, Sava Hentia, Ștefan Popescu, Francisc Șirato, Camil Ressu, Jean 

Alexandru Steriadi, Frederic Storck, Alexandru Poitevin-Skeletti, Mircea Olarian și Iosif 

Rosenbluth.  

La vernisaj au participat personalități ale vieții culturale, academice și economice a 

Capitalei, dar și reprezentanți ai presei. Aceasta este prima dintre cele patru expoziții tematice 

pregătite de CCIB, în colaborare cu muzee bucureștene de prestigiu, parte a programul 

aniversar derulat sub sloganul Dialog. Identitate. Valoare.  

Expoziția  s-a aflat la parterul Galeriei de Artă Europeană (Calea Victoriei nr 49-53) și 

a fost accesibilă publicului în perioada 26 aprilie – 27 mai 2018. 

• 2018, mai: Conferinţa „FOCUS BUCUREŞTI: dezvoltare urbană, economie, 

mobilitate” 

Conferința, moderată de președintele CCIB, Sorin Dimitriu, 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). 

În a doua parte a evenimentului, au fost abordate teme de interes major pentru 

comunitatea de afaceri bucureșteană: infrastructura de transport și mizele economice, 

București Smart City, accesul operatorilor economici la serviciile publice, pentru rezolvarea 

problemelor administrative si fiscale. Au susținut prezentări bine primite de public 

reprezentanți ai autorităților, dar și specialiști de top de la: Compania Națională de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Transport Public București-Ilfov, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, 

Asociația Națională a Agențiilor de Turism, Asociația Română pentru Smart City și 

Mobilitate, Primăria sectorului 4, Oracle România, Fortinet, Mușat și Asociații 

 Evenimentul a constituit un excelent prilej pentru participanți de a-și prezenta 

problemele, de a identifica soluții la acestea, de a interacționa cu vorbitorii prezenți la 

conferință, dar și de a iniția noi colaborări în afaceri. 

 

 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 

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 



    
 

 14 

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. 

 

 

I.11 CCIB – Implicare şi recunoaştere în perioada  mai 2016 – septembrie 2019 

• 2016, decembrie: Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti i-a fost acordat 

premiul de excelenţă pentru susţinerea comunităţii de afaceri prin asigurarea unui mediu 

stabil, coerent şi transparent în cadrul Galei Business Press Agricol. 

 

• 2017, noiembrie: În cadrul întâlnirii lunare a Consiliului de Export, structură reprezentativă 

de parteneriat public – privat, având ca scop promovarea exportului românesc de bunuri şi 

servicii, membrii Consiliului au aprobat, în unanimitate, cererea Camerei bucureştene de a 

deveni membru invitat permanent la lucrările şi activităţile acestuia. 

• 2017, noiembrie: Dl. George Sorin Nicolescu, Presedintele & CEO al grupului de firme 

Olimpic International Turism, preşedintele Secţiunii Turism a CCIB, i-a fost inmanat trofeul 

de „CEO of the month” de catre Acquisition International Global Media Londra. 

• 2017, decembrie: International Trade Council de la Bruxelles a oferit firmei Olimpic 

International Turism, membră a CCIB, un certificat de apreciere pentru suportul şi 

contribuţiile aduse în comunitatea ITC. 

• 2017, decembrie: Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti i-a fost acordat 

premiul de excelenţă pentru susţinerea comunităţii de afaceri prin asigurarea unui mediu 

stabil, coerent şi transparent în cadrul Galei Business Press Agricol. 

• 2018, februarie: În cadrul Galei de decernare a premiilor „Nine O’Clock 27 de ani”, 

preşedintelui Camerei bucureştene i-a fost acordat premiul de excelenţă pentru contribuţia la 

consolidarea comunităţii de afaceri, pentru stăruinţa, consecvenţa şi pasiunea depuse pentru a 

promova oferta românească peste graniţele ţării şi pentru a reduce decalajul de competitivitate 

pe care-l înregistrează România, comparativ cu economiile vestice şi chiar central-europene. 

• 2018, februarie: Dr. Aurel Vainer, vicepreşedinte al CCIB şi preşedintele FCER, i-a fost 

acordat titlul de cetăţean de onoare al municipiului Bucureşti. Festivitatea de înmânare a 

titlului de cetăţean de onoare de către Gabriela Firea, primarul general al capitalei, a avut loc 

la Muzeul Naţional de Artă al României şi a focalizat interesul multor personalităţi la vârf ale 
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vieţii politice, economice, religioase, culturale, academice, dar şi al corpului diplomatic 

acreditat la Bucureşti.  

• 2018, martie: Olimpic International Turism, membră a CCIB, a obţinut certificatul „Most 

Trusted Specialist Travel Company din Romania”, în cadrul Galei 2017 Global Excellence 

Awards susţinută de AI Global Media, la Londra. 

• 2018, aprilie: Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti i-a fost acordată 

diploma „Meritul universitar cu medalie de aur – Nicolae Xenopol”, în semn de recunoaştere 

a contribuţiei instituţiei noastre la promovarea învăţământului superior şi a cercetării 

economice, în cadrul şedinţei festive a Senatului Academiei de Studii Economice „ASE - 105 

ani de performanţă academică”.  

• decembrie, 2019: Dr. Aurel Vainer, vicepreședinte al CCIB și preşedintele Federaţiei 

Comunităţilor Evreieşti din România (FCER), i-a fost conferită Crucea de merit în rang de 

ofiţer a Ordinului de merit al Republicii Federale Germania de către preşedintele Germaniei, 

Frank-Walter Steinmeier, la recomandarea ministrului federal al Afacerilor Externe, Heiko 

Maas. Înalta distincție a statului german i-a fost înmânată dr. Aurel Vainer de către 

ambasadorul Cord Meier-Klodt, în cadrul unei ceremonii onorate de prezența primului-

ministru al guvernului român, Ludovic Orban. 

- perioada  martie 2020 – martie 2021 

• martie, 2020: CCIB a transmis Guvernului României o serie de măsuri, solicitate de firmele 

din capitală, membre şi nemembre, propuse spre a fi avute în vedere în cadrul activității 

Grupului de Lucru Interinstituţional pentru evaluarea impactului economic, financiar şi 

bugetar asupra României generat de efectele COVID-19 (GLI-ECOROM). Măsurile propuse 

au vizat, printre altele: continuitatea circulației mărfurilor și serviciilor la nivel internațional, 

clarificarea statutului transportatorilor de marfă, stimularea producătorilor români din toate 

ramurile economice pentru reconversia producției, amânarea plății impozitelor pentru o 

perioadă determinată de timp, plata de urgență a TVA pentru societățile care au de recuperate 

TVA de la stat, plata de către Casa de Asigurari de Sănătate către agenții economici a 

restanțelor privind concediile medicale, plata de către stat a indemnizațiilor pentru șomaj 

tehnic, conform legislației.  

• septembrie, 2020: Vicepreşedintele CCIB, ing. Iuliu Stocklosa, a fost numit prin Patenta 

consulară emisă de organele competente ale Republicii Kârgâze în calitate de consul onorific 

al acestui stat, șef al oficiului consular, cu sediul la București, având drept circumscripție 

consulară întreg teritoriul României. Iuliu Stocklosa a fost autorizat să exercite funcțiile 

consulare încredințate de Guvernul Republicii Kârgâze începând cu data de 30 iulie 2020. 

Consulatul onorific al Republicii Kârgâze va funcționa în Palatul CCIB din strada Ion Ghica 

nr.4 sector 3, fiind al doilea consulat onorific din sediul Camerei bucureștene, după cel al 

Pricipatului Monaco. 

 

 

 

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 mai 2016 – septembrie 2019 

Strategia de relaţii externe a CCIB in perioada mandatului presedintelui Sorin 

Dimitriu, a vizat extinderea contactelor cu regiuni din afara Uniunii Europene – Asia de Sud 

şi de Est, Orientul Mijlociu, spaţiul ex-sovietic şi Africa de Nord, fara a neglija celelate 

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

din aceeaşi sferă 

• 2016, mai: Forum de afaceri româno-chinez 

Evenimentul a fost organizat de Camera bucureşteană cu prilejul vizitei în România a 

unei misiuni de afaceri din R. P. Chineză, iniţiată şi coordonată de China Council for the 

Promotion of International Trade – Beijing Subcouncil (CCPIT Beijing). Forumul a constituit 

un bun prilej pentru oamenii de afaceri prezenţi de a dobândi informaţii verificate despre 

mediile de business din cele două ţări, dar şi despre modalităţile concrete în care CCIB 

sprijină companiile româneşti interesate să-şi exporte produsele şi serviciile pe piaţa chineză, 

şi contribuie la atragerea de investiţii chineze în România.  

Forumuri şi întâlniri de afaceri 

• 2017, mai: Forum de afaceri România – Etiopia 

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

economice etiopiene organizate de Camera de Comerţ şi Asociaţii Sectoriale din Addis Abeba 

(AACCSA) cu sprijinul Ambasadei României din această ţară. Delegaţia etiopiană, condusă 

de preşedintele AACCSA, Elias Geneti, a cuprins 26 de oameni de afaceri din diverse 

domenii, interesaţi de importul unei game largi de produse româneşti. Sesiunea oficială a 

Forumului de la Palatul CCIB, moderată de prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, a fost onorată 

de prezenţa  secretarului de stat pentru afaceri globale în cadrul MAE, Monica Gheorghiţă, şi 

a secretarului de stat în cadrul MMACA, Gheorghe-Gabriel Gheorghe. 

• 2017, iulie: Forum de afaceri România – Sri Lanka  

Evenimentul a fost organizat de CCIB cu susţinerea MAE, cu ocazia vizitei oficiale în 

țara noastră a Onorabilului Vasantha Senanayake, ministrul de stat pentru afaceri externe în 

Guvernul R.D.S. Sri Lanka, membru al Parlamentului acestei ţări. Înaltul oficial sri-lankez a 

fost însoţit de o delegaţie de oameni de afaceri ce activează în domenii precum: material 

rulant de cale ferată, energie, turism, export de cauciuc natural şi produse din cauciuc, 

condimente, pietre preţioase şi semipreţioase, industria tipografică. Sesiunea oficială a 

Forumului, moderată de preşedintele CCIB a fost onorată de prezenţa ES Tissa Wijeratne, 

ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al R.D.S. Sri Lanka în România, cu reşedinţa la 

Varşovia, a directorului general al Direcţiei Afaceri Politice (Vest) din MAE Sri Lanka, 

Dhammika Semasinghe, şi a directorului adjunct la Direcţia Asia – Pacific din MAE, Cristina 

Romilă.  

• 2017, iulie: Întâlniri B2B ale consilierilor economici din reţeaua externă a 

României cu reprezentanţi ai comunităţii de afaceri româneşti 

Evenimentele au făcut parte din programul Forumului „Săptămâna diplomaţiei 

comerciale – Reuniunea Consilierilor Economici”, care a avut loc la Bucureşti, în perioada 

10-14 iulie 2017, în organizarea MMACA. Sesiunile oficiale ale celor două paneluri, 

moderate de preşedintele CCIB, au fost onorate de prezenţa secretarului de stat în MMACA, 

Sterică Fudulea, copreşedinte din partea publică al Consiliului de Export (CE), şi a 

preşedintelui executiv al Asociaţiei Naţionale a Exportatorilor şi Importatorilor din România 

(ANEIR), Mihai Ionescu, copreşedintele părţii private în CE. 

• 2017, iulie: Conferinţa „Măsuri de sprijinire şi promovare a exportului 

susţinute de Guvernul României. Lansarea Programului de susţinere a 

internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, 

pentru perioada 2017-2020” 

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

mediului de afaceri bucureștean şi, în general, firmelor interesate să beneficieze de 

programele de promovare a exportului susţinute financiar de Guvernul României. Conferinţa, 

moderată de Sorin Dimitriu, preşedintele CCIB, a fost susţinută de Ilan Laufer, ministrul 
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pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, precum şi de Sterică Fudulea, secretar de 

stat în acelaşi minister, co-preşedintele părţii publice a Consiliului de Export. Cu acest prilej, 

peste 100 de manageri, antreprenori, specialişti în comerţ exterior, reprezentanţi ai unor 

asociaţii profesionale, patronate şi ONG-uri au intrat într-un dialog constructiv şi eficient cu 

demnitarii din conducerea MMACA. 

• 2017, iulie: Forum de Afaceri România - Egipt 

Forumul a fost moderat de preşedintele CCIB şi s-a desfăşurat în prezenţa a peste 100 

reprezentanţi ai mediului de afaceri şi instituţiilor guvernamentale din cele două ţări. 

Manifestarea a fost deschisă în prezenţa prof. univ. dr. Sahar Nasr, ministrul egiptean al 

investiţiilor străine şi cooperării internaţionale şi a lui Ilan Laufer, ministrul pentru mediul de 

afaceri, comerţ şi antreprenoriat, copreşedinţi ai Comitetului mixt (interguvernamental) 

româno-egiptean pentru cooperare economică (Comisia Mixtă). La eveniment au participat, 

de asemenea, Claudiu-Sorin Rusu-Mareş, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, precum şi oficiali de rang înalt din delegaţia egipteană. Manifestarea, 

axată pe prezentări ale oportunităţilor de afaceri, în mod special a domeniilor în care se pot 

face investiţii în cele două ţări, precum şi pe întâlniri bilaterale (B2B), a fost organizată de 

CCIB  împreună cu Asociaţia Oamenilor de Afaceri din Egipt (EBA).  

• 2017, iulie: A cincea reuniune a Consiliului de Afaceri Româno-Egiptean 

Evenimentul a avut loc la București, în preambulul Forumului de Afaceri România-

Egipt organizat cu prilejul lucrărilor Comisiei Mixte. În cadrul acestei reuniuni, conduse de 

prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu şi de Hasan El Shafei, preşedinții părţii române şi respectiv 

egiptene a Consiliului, au fost stabilite liniile directoare ale activităţii în perioada următoare, 

sectoarele prioritare de cooperare, precum şi calendarul evenimentelor care vor susţine 

dezvoltarea acestora.  

• 2017, octombrie: Forum de afaceri România – Kazahstan 

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

economice din Republica Kazahstan, organizată de Camera Națională a Antreprenorilor 

(Atameken) din această ţară, care a însoţit delegaţia oficială participantă la cea de a XIII-a 

sesiune a Comisiei Mixte interguvernamentale româno-kazahstaneze de colaborare comercial-

economică şi tehnico-ştiinţifică. Sesiunea oficială a Forumului, moderată de preşedintele 

CCIB, a fost onorată de prezenţa copreşedinţilor Comisiei Mixte, Magzum Mirzgaliyev, 

adjunct al ministrului Energiei şi Adrian Marius Dobre, secretar de stat la MMACA, precum 

şi a E.S. Daulet Batrashev, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Kazahstan 

în România. 

• 2017, decembrie: Oportunităţi de promovare a afacerilor pe piaţa olandeză 

Principalele obiective ale evenimentului organizat de CCIB, MMACA şi Biroul de 

Promovare Comercial Economică (BPCE) Haga au vizat: accelerarea şi promovarea 

exporturilor românești pe această piaţă, cooperarea pe terţe pieţe şi identificarea de proiecte 

de cooperare cu efecte multiplicatoare în creșterea competitivității. Conferinţa,  deschisă de 

George Vodislav, directorul general al CCIB, a fost susţinută de Cristian Mateescu, ministru 

consilier la BPCE Haga, Ambasada României în Regatul Ţărilor de Jos.  

• 2018, martie: Întâlnire de Afaceri România – India dedicată promovării 

relaţiilor economice şi comerciale dintre cele două ţări, îndeosebi în domeniul industriei 

confecţiilor textile 

Manifestarea a fost organizată de CCIB în parteneriat cu Ambasada Indiei în România 

şi cu Apparel Export Promotion Council – APEC India (Consiliului de promovare a 

exporturilor din Industria Confecţiilor Textile). În cadrul întâlnirii, moderate de preşedintele 

CCIB, oameni de afaceri români, reprezentând în special sectorul industriei uşoare, s-au 

întâlnit cu: ES Thanglura Darlong, ambasadorul extraordinar și plenipotenţiar al Indiei în 
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România, Chitra Suresh, secretar I economic şi comercial la Ambasada Indiei, delegaţia 

APEC India, condusă de preşedintele acestuia, HKL Magu, Alexandru Cristescu, consilier 

responsabil pentru relaţiile comercial-economice cu ţările din Asia, inclusiv India (de la 

Departamentul de Comerţ Exterior al MMACA). 

 

 

 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. 

 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 
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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. 

 

 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) 
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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-

Guillemins – Institutul Sainte-Marie” din Liege, Belgia. Principalul obiectiv al acestei vizite 

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

• iunie, 2019: Întâlnire de afaceri România-Ucraina 

Evenimentul, organizat de Camera bucureșteană alături de Camera de Comerț 

Bilaterală România-Ucraina, a vizat promovarea schimburilor comerciale și cooperării 

economice între cele două țări și s-a desfăşurat în marja unei misiuni economice organizată de 

Administrația Regiunii Vinnița. Domenii de interes: agricultură și industria agro-alimentară, 

industria lemnului, cabluri electrice, mașini agricole, echipamente de procesare a laptelui, 

sisteme de epurare a apei, proiectare și construcție ferme agricole. 

• septembrie, 2019: Forum România – Republica Coreea. Expoziția Industrială 

Coreea România 
Forumul de afaceri a fost organizat de CCIB în marja primei Expoziții Industriale 

Coreea – România, care s-a desfășurat pe platforma din fața Sălii Polivalente, în organizarea: 

Korea-Romania Exchange Association, Uniunii Oamenilor de Afaceri Coreeni în România, 

Administrației Provinciei Gyeongsanbuk-Do, EU&OSUNG S.R.L., coorganizatori din partea 

română fiind Primăria sectorului 4 București și Camera bucureșteană. Domenii de interes: 

industria farmaceutică, industria produselor cosmetice, domeniul echipamentelor medicale, 

produselor și suplimentelor alimentare, industria ușoară, industria chimică, industria 

energetică, construcții și materiale de construcții, echipamente pentru agricultură, purificarea 

apei și aerului. 

• septembrie, 2019: Forum de afaceri România – Principatul Monaco 

Evenimentul s-a desfăşurat în marja misiunii economice organizate de Monaco 

Economic Board, Monaco Chamber of Commerce şi Consulatul Onorific al Principatului 

Monaco în România. Domenii de interes: consultanţă şi cercetări de piaţă; marketing digital; 

sănătate, îngrijire şi industria cosmetică; industria de curăţenie; asigurări; papetărie pentru 

şcoli şi birouri. 
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• septembrie, 2019: Primul Festival al fructelor thailandeze. Forum de Afaceri 

România – Regatul Thailandei 
Forumul a fost organizat de CCIB cu sprijinul firmei BIS-NIS SRL și a avut loc în 

marja misiunii economice inițiate de Asociația Producătorilor și Exportatorilor Thailandezi 

(TEMA). Domenii de interes: sănătate și produse de îngrijire a pielii, industrie ușoară, 

produse de uz casnic, fructe thailandeze (uscate, procesate), pește uscat, orez, orhidee. 

Forumul a fost urmat de „Festivalul Fructelor Thailandezeˮ în cadrul căruia a fost expusă o 

gamă largă de fructe din această țară și a fost prezentat modul tradițional în care acestea se 

consumă. Cu acest prilej au avut loc degustări de produse. 

 

• 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 şi Ministerul de Externe, 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 au avut loc mai multe ediţii ale „Zilei oportunităţilor de afaceri”, 

dupa cum urmează: 

 2016, iunie: Bosnia-Herţegovina. În cadrul acestei ediţii, organizate de Camera 

bucureşteană, în parteneriat cu Banca de Export - Import a României EximBank - S.A. şi cu 

sprijinul Ambasadei Bosniei şi Herţegovinei în România, oamenii de afaceri au avut 

posibilitatea de a se întâlni într-un cadru structurat cu: ES dr. Mile Vasić, ambasadorul 

extraordinar si plenipotentiar al Bosniei şi Herţegovinei (BiH) în România; Muamer 

Mahmutovici, preşedintele Camerei de Comerţ a Cantonului Sarajevo, Aleksandar Ljuboja, 

secretar general al Camerei de Comerţ şi Industrie a Regiunii Banja Luka, precum şi cu 

directorul Direcţiei Marketing şi Comercial, Divizia Finanţări, Garanţii, Asigurări Nume şi 

Cont Stat din cadrul EximBank, Corina Vulpeş. 

 2017, martie: Republica Islamică Iran. În cadrul acestei manifestări, organizate de 

Camera bucureşteană cu sprijinul Ambasadei Republicii Islamice Iran în România, oameni 

de afaceri din diverse domenii de activitate au avut posibilitatea de a se întâlni cu: Excelenţa 

Sa Hamid Moayyer, ambasadorul extraordinar şi plenopotenţiar al R. I. Iran în România; 

Mojtaba Ramezani, ataşat economic în cadrul Ambasadei Iranului la Bucureşti; Bogdan 

Filip, directorul Direcţiei Orientul Mijlociu şi Africa din Ministerul Afacerilor Externe 

(MAE); deputatul Virgil Popescu, vicepreşedintele Comisiei de Industrii şi Servicii din 

Camera Deputaţilor, preşedintele Camerei pentru diplomaţie comercială cu R. I. Iran, şi cu 

Ovidiu Costea, consilier responsabil pentru relaţiile comercial-economice cu această ţară 

(Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat). 

 2017, mai: Republica Cehă. În cadrul acestei ediţii, organizate de CCIB în colaborare 

cu Ambasada Republicii Cehe în România, EximBank şi Akcenta, oamenii de afaceri 

prezenţi au avut posibilitatea de a se întâlni cu: E.S. Vladimír Války, ambasadorul 

extraordinar şi plenopotenţiar al Republicii Cehe în România; Sterică Fudulea, secretar de 

stat în cadrul MMACA; Milan Peprník, ministru-consilier economic la Ambasada Republicii 

Cehe în România; Valentin Preda, reprezentant BVV – Trade Fairs Brno în România; Corina 

Vulpeş, directorul Direcţiei Marketing şi Comercial, Divizia Finanţări, Garanţii, Asigurări 

Nume şi Cont Stat din cadrul EximBank.  De asemenea, Ionuţ Manta de la firma Modpack 

Systems a vorbit antreprenorilor şi managerilor prezenţi despre experienţa deschiderii unei 

reprezentanţe în Cehia. 



    
 

 22 

 2018, martie: Republica Cipru. În cadrul acestei ediţii, organizate de CCIB, în 

parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie România – Cipru şi Baker Tilly România,  

oameni de afaceri din diverse domenii de activitate s-au întâlnit cu: ES Dimitris Hatiargyrou, 

ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Cipru în ţara noastră, Marios Klitou, 

consul onorific al României la Limasol, om de afaceri şi investitor în România şi cu Horia 

Mintaş, directorul Departamentului InvestRomania din cadrul MMACA. 

 

 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. 

 

 decembrie 2019, dedicată Republicii Islamice Iran. În cadrul acestei ediţii, moderate 

de dr. ing. Costică T. Mustață, preşedintele CCIB, oameni de afaceri din diverse domenii de 

activitate au avut posibilitatea de a se întâlni într-un cadru structurat cu: E.S. Morteza 

Aboutalebi, ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al R.I. Iran în România, Neda 

Raefipour, ataşat economic în cadrul Ambasadei Iranului la Bucureşti și cu Emil Răzvan 

Pîrjol, secretar de stat în Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. 

 

Misiuni economice 

• 2017, septembrie: Republica Elenă (Salonic și Atena) 

Preşedintele CCIB, dl. Sorin Dimitriu, l-a însoţit pe Sterică Fudulea, secretar de stat în 

cadrul MMACA, coordonator al Departamentului de Comerţ Exterior (DCE), în vizita oficială 

pe care a efectuat-o în Republica Elenă, la Salonic şi Atena. Programul profesional al misiunii 

de la Salonic a inclus: un Forum de afaceri româno-elen, desfășurat în prezenţa ministrului 

adjunct al Ministerului de Interne pentru Macedonia și Tracia, Maria Kollia-Tsaroucha, şi a 

viceguvernatorului regiunii Imathia, Konstantinos Kalaitzidis, o întâlnire cu primarul acestui 

oraş, Yiannis Boutaris, şi cu Spiros Pengas, viceprimar; participarea la un eveniment 

organizat de Uniunea Camerelor de Comerţ din Grecia; vizite la Târgul Internaţional Salonic. 

 Programul profesional al misiunii economice la Atena a inclus întrevederi cu: Yiorgos 

Tsipras, secretar general în Ministerul elen al Afacerilor Externe, coordonator al relaţiilor 

economice internaţionale, Theodoros Fessas, preşedintele Hellenic Federation of Enterprises, 

Elias Athanasiou, CEO al Enterprise Greece, Nikos Sofianos, secretar general al Camerei de 

Comerț și Industrie Atena, precum şi participarea la Seminarul de afaceri româno-elen şi la 

masa rotundă organizată cu antreprenori români din Grecia. 

• 2017, noiembrie: Misiune economică la Cairo (R. A. Egipt) 

Evenimentul a fost organizat în marja vizitei oficiale la Cairo a ministrului pentru 

mediu de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, Ilan Laufer. Din delegaţia condusă preşedintele 

CCIB au făcut parte reprezentanţi ai unor firme ce activează în: industria constructoare de 

maşini şi de material rulant, în domeniul energiei electrice, tehnologia informaţiei şi 

comunicaţii, automatizări industriale, producţia de echipamente electronice. 
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Programul profesional al misiunii a inclus un Forum de afaceri, organizat la Cairo, în 

colaborare cu EBA şi desfăşurat în prezenţa ministrului Ilan Laufer. În afara participării la 

întâlniri bilaterale de afaceri în cadrul forumului amintit, membrii delegaţiei române au avut 

oportunitatea să se întâlnească cu parteneri locali, ceea ce a permis identificarea unor 

oportunităţi de colaborare şi în: industria alimentară, producţia de echipament militar şi în 

domeniul învăţământului profesional.  

Cu acest prilej a avut loc cea de a şasea reuniune a Consiliului de Afaceri Egipt-

România. S-a convenit un program de schimb de delegaţii, inclusiv în cadrul unor misiuni 

economice, organizarea de Zile ale economiei/produselor egiptene, respectiv româneşti în cele 

două ţări. 

 • 2017, noiembrie: Misiune economică la Budapesta, cu ocazia celui de al VI-lea 

Summit al șefilor de guvern din statele Europei Centrale și de Est și Republica Populară 

Chineză 

În marja Summit-ului, în capitala ungară s-a desfăşurat un Forum economic, comercial și 

financiar. Cu acest prilej, cei aproape 50 de membri ai delegaţiei române, reprezentanţi ai 43 

de firme din ţara noastră au avut un număr semnificativ de întâlniri bilaterale cu potenţiali 

parteneri de afaceri, principalele domenii de interes identificate fiind: industria constructoare 

de maşini, obiective industriale la cheie, electrotehnică, automatizări, agricultura şi 

prelucrarea produselor agro-alimentare, dulciuri şi patiserie, producţia şi exportul de vin, 

produse textile, materiale de construcţii, asistenţă juridică acordată firmelor străine, turism, 

inclusiv balnear. Delegaţia României condusa de prof. Sorin Dimitriu, presedintele CCIB, a 

fost a treia ca număr de participanţi după delegaţiile ţărilor organizatoare (Ungaria şi 

R.P.Chineză). Programul misiunii a inclus, de asemenea, o întrevedere a dlui. Paul Stănescu, 

viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor 

europene, conducătorul delegaţiei Guvernului României la Summit-ul 16+1, cu antreprenorii 

români, membri ai misiunii economice organizate de CCIB. 

 

 Martie 2019: 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. 

 

Forumuri şi întâlniri de afaceri in perioada octombrie 2019-martie 2021 

• octombrie, 2019: Eveniment pentru marcarea a 70 ani de relații diplomatice 

între România și Republica China organizat de Centrul de Afaceri România-China în 

parteneriat cu CCIB. 

• noiembrie, 2019: Prezentare și degustare de vinuri indiene 
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La evenimentul organizat de CCIB și Ambasada Indiei în România au participat 

oameni de afaceri români, precum și specialiști în vinuri. Sesiunea oficială, deschisă de 

președintele CCIB, dr. ing. Costică T. Mustață, a fost onorată de prezența E. S: Thanglura 

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

acreditat în țara noastră, în Republica Moldova și Albania, a secretarului II al Ambasadei, 

însărcinat cu afaceri economice și comerciale, Anup Demta. Participanții au avut 

oportunitatea de a afla detalii privind modul de obținere al vinurilor prezentate, dar și 

elementele care le diferențiază pe piață și care au stat la baza obținerii a numeroase premii în 

India, dar și pe plan internațional. 

• februarie, 2020: Forum de afaceri româno-turc în domeniul maşinilor şi 

echipamentelor agricole.  

Evenimentul a fost ocazionat de vizita în România a unei misiuni economice 

organizate de Agenţia de Dezvoltare Trakya (ADT), care asigură politica guvernamentală de 

dezvoltare regiunile: Tekirdag, Edine și Kırklareli. Principalele obiective ale Forumului au 

vizat promovarea relaţiilor economice și comerciale bilaterale şi identificarea unor 

oportunităţi de afaceri şi investiţionale de către firmele participante. Cu acest prilej, oaspeţii 

şi-au prezentat activitatea şi au intrat în dialog cu reprezentanţii firmelor româneşti care au 

răspuns invitaţiei CCIB, în cadrul unei sesiuni B2B. 

 • martie, 2020: Forum de afaceri România-Maroc 

Evenimentul a avut loc la CCIB cu ocazia vizitei în România a unei misiuni 

economice multisectoriale organizate de Biroul de Promovare Comercial Economică la 

Tanger (BPCE Tanger) și Reprezentanța Camerei bucureștene la Tanger, în colaborare cu 

Ambasada României de la Rabat și Camera de Comerţ Bilaterală Maroc-România (CCBMR).  

Sesiunea oficială a evenimentului, deschisă de președintele CCIB, Costică T. Mustaţă, 

a fost onorată de: E.S. Hassan Abouyoub, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al 

Regatului Maroc în România, Remus Rădulescu, ministru consilier în cadrul BPCE Tanger, și 

de Zouhair Magour, președintele CCBMR. O prezentare bine primita de public a avut Iuliu 

Stocklosa, vicepreşedinte CCIB şi coordonatorul Reprezentanței Camerei bucureștene la 

Tanger. Din delegaţia marocană au făcut parte oameni de afaceri ce activează în domeniile: 

auto, agroindustrial, construcţii şi materiale de construcţii, industria de prelucrare a lemnului, 

mobilă şi mobilier urban, financiar, turism, cosmetice, reprezentanţi ai unor asociaţii şi ai altor 

entităţi de stat şi private. 

• iunie, 2020: Întâlnire de lucru cu Iulian Cristian Simu, secretar de stat în 

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) 

La acest eveniment, deschis de presedintele CCIB, Costică T. Mustaţă, au participat 

oameni de afaceri ce activează în: industria construcțiilor de mașini, cercetare și industria 

electrotehnică. Participanţii au prezentat potențialul tehnic, tehnologic, de cercetare și 

proiectare al instituțiilor pe care le reprezintă, precum și interesul acestora de a participa, în 

colaborare cu firme din sectorul industriei de apărare, sau individual, la programele de apărare 

și securitate națională. În mod deosebit, managerii acestor instituții au exprimat importanța 

asigurării cadrului legislativ și organizatoric pentru ca firmele românești să poată avea acces 

la contractele de compensare (Offset), urmare importului de tehnică specială. Întâlnirea se 

înscrie în programul Camerei bucureștene de promovare a oportunităţilor oferite de Offset, ca 

soluţie pentru dezvoltarea şi revitalizarea industriei româneşti. 

• iulie, 2020: Întâlnire cu viitorii diplomaţi economici ai României în R. P. 

Chineză şi Japonia 

Evenimentul, organizat la sediul CCIB, a fost onorat de prezența Emil-Răzvan Pîrjol, 

secretar de stat, coordonator al domeniilor comerț exterior, turism și investiții străine în 

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA), și a fostului ambasador al 
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României în Japonia, Radu Șerban. La întâlnirea, moderată de preşedintele CCIB, , Costică T. 

Mustaţă, au participat: Adrian Băzăvan, secretar economic în cadrul Ambasadei României în 

R.P.Chineză – Biroul de Promovare Comercial-Economică (BPCE) Beijing, Andrei Călin 

Panait, secretar economic la Consulatul General al României din Shanghai – BPCE Shanghai, 

și Cătălin Ionuț Petruș, ministru consilier, Ambasada României în Japonia – BPCE Tokyo.  

• iulie, 2020: Întâlnire de lucru cu Liviu Rogojinaru, secretar de stat în Ministerul 

Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA), co-președinte al Consiliului de 

Export al României 

În prima parte a evenimentului, deschis și moderat de președintele CCIB, , Costică T. 

Mustaţă, managerii şi antreprenorii prezenţi au avut posibilitatea de a obţine informaţii utile și 

detaliate privind programele și proiectele Ministerului, aprobate de Guvernul României, 

dedicate comunității de afaceri. În a doua parte a întâlnirii, participanții au intrat în dialog cu 

înaltul oficial guvernamental. Principalele probleme ridicate de către cei prezenți au vizat 

îndeosebi finanțarea afacerilor și promovarea ofertei românești pe piețele externe.  

• februarie, 2021: Forum de afaceri tunisioano-român 

Evenimentul a fost organizat pe platforma Cisco Webex de: Ambasada Republicii 

Tunisiene în România, InvestRomânia și Agenția Tunisiană de Promovare a Investițiilor 

Străine (FIPA), în parteneriat cu Camera bucureşteană, Autoritatea Tunisiană de Investiții, 

Centrul de Promovare a Exporturilor din Tunisia (CEPEX) și Camera de Comerț și Industrie 

Prahova, cu scopul de a oferi companiilor românești informații actualizate și verificate privind 

climatul de afaceri și punctele forte ale economiei tunisiene. Pe de altă parte, cu acest prilej, 

oamenii de afaceri din Tunisia au avut posibilitatea de a afla detalii despre sectoarele 

economiei românești care oferă oportunități pentru dezvoltarea colaborării bilaterale, dar și 

despre potențialul investițional al țării noastre. 

 

Misiuni economice 

• octombrie, 2019: Albania 

Preşedintele Camerei bucureştene, dr. ing. Costică T. Mustaţă, a participat la Tirana 

(Albania) la Masa rotundă a preşedinţilor camerelor de comerţ şi industrie din ţările Central şi 

Est Europene (CEEC), precum şi din Republica Populară Chineză, în cadrul formatului de 

cooperare „17+1”, eveniment desfăşurat în marja celui de al 4-lea Forum al Primarilor din 

capitalele CEEC şi China. De asemenea, cu ocazia vizitei la Tirana, președintele CCIB a 

participat la Forumul de afaceri româno-albanez organizat de Ambasada României în această 

ţară. 

 

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 biroului de reprezentare al CCIB deschis 

la Beijing, proiect ce se bucură de susţinerea Ministerului Afacerilor Externe (MAE).  

În aceasta perioada, la nivelul biroului au avut loc numeroase întâlniri de afaceri cu 

reprezentanţi ai unor firme chineze de calibru, cu oficiali din cadrul ministerelor şi cu membri 

ai corpului diplomatic acreditat la Beijing, în cadrul cărora au fost prezentate proiecte 

concrete de cooperare în domeniul energetic, transporturi, agricultură, industria chimică şi 

domeniul medical şi a fost promovată oferta românească (vinuri, băuturi alcoolice din fructe 

de pădure, produse din carne, soft, soluţii de management proiecte complexe etc.). Aceste 



    
 

 26 

întâlniri s-au dovedit pragmatice şi eficiente, prin prisma faptului că au fost urmate de vizite 

în ţara noastră ale partenerilor chinezi, care au început negocieri cu firme româneşti pe 

proiecte cu valoare semnificativă şi cu impact asupra dezvoltării regionale. Au fost identificati 

potenţiali parteneri de afaceri pentru companiile româneşti care au apelat la serviciile 

Biroului. Totodată, aceste firme au beneficiat de consultanţă în ceea ce priveşte documentele 

necesare pentru înregistrarea produselor la autorităţile chineze, formalităţile generale de lucru 

pe piaţa chineză, dar şi de informaţii privind bonitatea companiilor chineze potenţial 

partenere.  

 Se fac demersuri în vederea organizării la Beijing, împreună cu Consiliul de Export al 

României, a unei expoziţii permanente cu produse realizate în ţara noastră.  

  

 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).  

Regatul Maroc reprezintă o relaţie-pilot a politicii economice a României în Maghreb 

şi Africa, precum si in Orientul Mijlociu, ocupand in continuare o pozitie fruntasa printre  

partenerii comerciali ai României. Gama produselor exportate este foarte diversificata, 

majoritatea fiind din sectoare cu valoare adaugata mare. Se apreciaza ca volumul schimburilor 

comerciale bilaterale, in baza actiunilor de cooperare in domeniile de interes bilateral, va 

atinge peste un miliard de USD in anii urmatori. 

In ultimii ani, o serie de societati romanesti au realizat investitii in Maroc, in 

diverse domenii industriale (injectie in plastic, termoformare, energii regenerabile, 

automatizari si roboti industriali, constructii si reparatii navale, domeniul agroindustrial etc.), 

CCIB sprijinind activ aceste demersuri prin Biroul Regional din Tanger. Astfel, in ultimii 2 

ani, 5 grupuri romanesti au realizat investitii de peste 50 milioane USD in Regatul Maroc, 

altele aflandu-se in diferite faze de negociere. 

De remarcat actiunile de cooperare in diverse domenii de activitate de interes 

reciproc, cu valoare adaugata mare (IT si telecomunicatii, aeronautic, automobilistic, reparatii 

si constructii navale, infrastructura feroviara si material rulant, infrastructura aeroportuara, 

energii regenerabile). 

De subliniat relaţiile de colaborare excelente dezvoltate de CCIB, prin Biroul Regional 

din Maroc, cu reprezentanţii Biroului de Promovare Comercial-Economică Tanger, precum şi 

cu autorităţile locale.  

De exemplu, in perioada analizata, au fost identificate si transmise in Romania peste 

300 anunturi de licitatii internationale si caietele de sarcini aferente acestora, precum si 

peste 400 cereri de oferta si numeroase proiecte de actiuni de cooperare economica in 

diverse domenii de activitate (aeronautic in sectoarele civil si militar, automobilistic, 

generare, transmisie si distributie de energie, constructii si reparatii navale, infrastructura 

feroviara si material rulant, energii regenerabile, agroindustrial etc.), atat din Maroc, cat si din 

Senegal, Mauritania si Tunisia. 

In anului 2019, Biroul de reprezentare al CCIB, in colaborare cu BPCE Tanger a 

obtinut spatii gratuite de expunere, in baza acordurilor de cooperare semnate in anii trecuti, 

la urmatoarele manifestari expozitionale : 

- Salonul Automobil Maroc (aprilie, 2019). Au participat 8 societati romanesti din sectorul 

automobilistic, CCIB reprezentand atat societatile membre prezente, cat si pe cele cu actiuni 

deja intreprinse pe piata. 
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- SIAM – Salonul International al Agriculturii (Meknes, aprilie 2019). Romania a participat 

cu stand national, fiind prezente 11 societati din sector, coordonate de catre CCIB in 

colaborare cu BPCE Tanger; 

- Salonul de Subcontractare din sectorul automobilistic (Tanger, septembrie 2019). Au 

participat 8 societati romanesti din sectorul automobilistic, CCIB coordonand participarea 

acestora in colaborare cu BPCE Tanger. De remarcat proiectele de investititii romanesti in 

sectorul auto, in continua expansiune; 

- Salonul International Aerospace Meetings (Casablanca, octombrie 2019). Au participat 7 

societati din Romania, coordonate de CCIB. 

In 2020, desi au fost obtinute spatii gratuite la diverse manifestari expozitionale din 

ambele tari, ca si la editiile anterioare, din cauza conjuncturii sanitare actuale, acestea au fost 

anulate sau reportate pentru alte perioade, care au fost sau vor fi comunicate membrilor CCIB. 

De la izbucnirea pandemiei de coronavirus, Biroul de reprezentare al CCIB la Tanger a 

sprijinit participarea societatilor romanesti la diverse saloane si manifestari expozitioanale 

virtuale din Maroc si Romania. 

In cursul anului 2019, Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti in 

colaborare cu BPCE Tanger a organizat 8 misiuni economice sectoriale in Maroc 

(domeniile automobilistic, aeronautic, agroindustrial, generare transmisie si distributie de 

energie, energii regenerabile) si Romania (domeniile automobilistic, lemn si derivate, 

agroindustrial, logistic, echipamente speciale). 

La începutul anului 2020, CCIB in colaborare cu BPCE Tanger a intreprins 

interventiile necesare pe langa autoritatile marocane (Ministerul Industriilor/Secretariatul de 

Stat pentru Industrie si Comert, directorii generali ai zonelor libere, diversele secretariate 

regionale, reprezentanti ai autoritatilor locale), in vederea organizarii unei misiuni economice 

in Romania, in colaborare cu ACAROM, in perioada 2-8 martie 2020, cuprinzand firme din 

domeniul automobilistic. 

Au participat reprezentanti ai diverselor entitati de stat si private, dintre care 

mentionam: Ministerul Industriei si Comertului, Agentia de Atragere a Investitiilor Straine si 

Promovare a Exporturilor (AMDI), Agentia Speciala Tanger Mediterana (TMSA), care 

coordoneaza zonele libere si portul Tanger Med, Asociatia Marocana a Industriilor Auto 

(AMICA), organisme de finantare, companii din diverse domenii de activitate (auto, 

agroindustrial, constructii si materiale de constructii, industrial, financiar, turism, cosmetice, 

lemn, mobila si mobilier urban). 

Cu aceasta ocazie, CCIB a organizat la sediul sau un forum de afaceri cu participarea 

mediului asociativ din Bucuresti si Romania, incluzand si participarea Ambasadei Marocului 

din Romania, cu care CCIB intretine relatii de colaborare privilegiate. 

De mentionat faptul ca in 2020, Biroul de reprezentare al CCIB la Tanger a organizat 

peste 10 forumuri economice atat in Romania, cat si in Maroc, in colaborare cu diverse 

entitati din cele doua tari, pe baza acordurilor de cooperare semnate si diverselor parteneriate 

incheiate in ultimii ani. 

In baza parteneriatului Biroului de reprezentare al CCIB cu BPCE Tanger si Camera 

Bilaterala de Comert Romania Maroc, au fost realizate si transmise 9 studii de piata din 

domeniile: aeronautic, automobilistic, panificatie, energii regenerabile, sectorul 

agroalimentar, sectorul farmaceutic, piata de lemn, sectorul feroviar, tehnica speciala si piata 

de vinuri si bauturi spirtoase. De asemenea, in colaborar cu BPCE Tanger, au fost realizate si 

transmise 6 studii de piata din domeniile: automobilistic, energii regenerabile, sectorul 

agroalimentar, sectorul farmaceutic, sectorul minier si piata de vinuri si bauturi spirtoase. De 

asemenea, la solicitarea membrilor CCIB, au fost redactate si transmise fise sectoriale, 
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precum si diverse materiale cu caracter economic, raspunzandu-se prompt la toate solicitarile 

autoritatilor, dar si ale diferitelor entitati si mediului de afaceri din ambele tari. 

In stransa colaborare cu BPCE Tanger, in vederea intrarii pe piata locala, au fost 

acordate consultanta si asistenta la peste 100 societati romanesti, din diverse domenii de 

activitate si anume: aeronautic; automobilistic; material rulant; agroalimentar; farmaceutic; 

produse speciale; reparatii si constructii navale; energii regenerabile; transport international si 

logistica; lemn si produse din lemn; materiale de constructii; rulmenti; produse chimice; 

constructii civile si industriale; IT si telecomunicatii; infrastructura aeroportuara; minerit; 

foraj de petrol, gaz si apa; textil; tehnica medicala; metalurgie; tamplarie pvc si aluminiu; 

turism; generarea, transportul si distributia de energie electrica; motoare si transformatoare 

electrice. 

CCIB in colaborare cu BPCE Tanger si Ambasada Romaniei din Rabat, a intreprins 

demersurile necesare pe langa ministerele si autoritatile cu caracter economic din Maroc in 

vederea solutionarii unor litigii, pentru sprijinirea societatilor romanesti prezente sau 

implantate pe plan local. 

 

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

pentru comunitatea de afaceri în perioada  mai 2016 – septembrie 2019 

 

• 2016, iulie: Conferinţa „Metode alternative de soluţionare a conflictelor de 

muncă” 

Evenimentul a fost organizat de Centrul de Mediere al Camerei bucureştene, în 

parteneriat cu UGIR 1903 – Confederaţia patronală Uniunea Generală a Industriaşilor din 

România şi Consiliul de Mediere (CdM). Conferinţa s-a concentrat pe promovarea avantajelor 

procesului de mediere, ca alternativă viabilă la rezolvarea conflictelor de muncă, avantaje 

printre care se numără: costurile reduse, rezolvarea rapidă a disputelor şi identificarea unei 

soluţii win-win.  

• 2016, noiembrie: Workshop-ul „Analiza de risc la securitate fizică – necesitate şi 

obligaţie legală a societăţilor comerciale, conform H.G. 301/2012” 

Principale subiecte abordate au vizat: riscurile imediate la care este expusă o societate, 

determinate şi tratate prin prisma analizei de risc la securitate fizică; importanţa analizei de 

risc în stabilirea şi dimensionarea corectă a dispozitivelor de pază şi protecţie, a costurilor 

generate, în funcţie de riscurile determinate; standarde româneşti şi europene – tehnici de 

evaluare a riscurilor de securitate fizică; alte teme de interes la cererea participanţilor. 

• 2016, decembrie; 2017, ianuarie: Seminarul „Reciclarea ambalajelor – obligaţii 

de plată la Fondul pentru mediu” 

Evenimentul s-a adresat operatorilor economici care produc, utilizează sau 

manipulează ambalaje. Dintre subiectele abordate amintim: modalitatea de gestionare a 

ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, conform prevederilor Legii nr. 249/2015 şi obligaţiile 

de declarare şi plată la Fondul pentru mediu, conform OUG nr. 196/2005. Seminarul a fost 

susţinut de Cornel Brezuică, consultant de specialitate pe probleme de protecţia mediului şi 

fiscalitate, reprezentant al Ministerului Mediului şi Pădurilor la Agenţia Europeană pentru 

Protecţia Mediului pe probleme de fiscalitate de mediu. 

• 2017, februarie: Seminarul „Tratamentul fiscal al unor operaţiuni specifice şi 

noutăţi fiscale începand cu 1 ianuarie 2017” 
 Prima parte a evenimentului, care s-a adresat profesioniştilor din domeniul financiar-

contabil şi audit, a fost marcată de lansarea oficială a parteneriatului între Camera 

bucureşteană, Camera de Comerţ Americană în România (AmCham), Camera de Comerţ şi 

Industrie Franceză în România (CCIFER), Camera de Comerţ Italiană pentru România 
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(CCIpR) şi Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), datorită căruia 

companiile mici şi mijlocii membre ale acestora beneficiază de condiţii privilegiate de acces 

la programele ACCA. În a doua parte a seminarului, specialiştii Colman Tax au abordat 

principalele probleme fiscale care marchează începutul acestui an şi au prezentat o serie de 

soluţii tehnice în concordanţă cu legislaţia în vigoare.  

• 2017, februarie: Curs „Expert achizitii publice” 

Cursul, organizat de CCIB în parteneriat cu SC Omicron Consulting SRL, s-a adresat 

specialiştilor din birourile/serviciile de achiziţii publice ale autorităţilor contractante/ 

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 care doresc să preia serviciile externalizate ale autorităţilor 

contractante/entităţilor contractante; salariaţilor care doresc să realizeze o carieră în domeniul 

achiziţiilor publice. 

• 2017, martie: Seminar „Noutăţi fiscale şi închiderea exerciţiului 2016” 
Seminarul s-a adresat specialiştilor din domeniul financiar contabil. Tematica 

seminarului a inclus subiecte de actualitate: abrogarea Formularului 088, începand cu 1 

februarie 2017, OUG 3/2017 – modificarea Codului fiscal, OUG 84/2016 – modificarea 

Codului fiscal şi a Codului de procedura fiscală 2017; introducerea impozitului specific 2017 

– restaurante, baruri, hoteluri; OG 22/2016 privind unele măsuri pentru prevenirea 

incapacităţii de plată; noi formulare fiscale utilizate în 2017 (Declaratia 087, 207 etc); 

închiderea exerciţiului financiar 2016. 

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

Municipiului Bucureşti 

Aceste evenimente vizează o mai bună cunoaştere reciprocă a reprezentanţilor 

companiilor membre şi constituie, totodata, un excelent prilej pentru a promova în rândul 

comunităţii de afaceri evenimentele aflate în pregătire, ofertele speciale dedicate membrilor 

noştri, dar şi serviciile oferite de echipa CCIB. De asemenea, în cadrul acestor întâlniri, 

reprezentanţii firmelor membre au posibilitatea de a transmite doleanţele şi problemele cu 

care se confruntă, urmând ca, în baza atribuţiilor legale, Camera bucureşteană să acţioneze în 

consecinţă la nivelul instituţiilor statului.  

 2016, decembrie: Open House Holiday Networking, eveniment organizat cu 

susţinerea companiei Maguay; 

 2017, martie: Open House Networking – Secţiunea Comerţ. Manifestarea, 

organizată cu susţinerea companiei Wise Finance Solutions SRL, a fost onorată şi de 

prezenţa unor membri ai corpului diplomatic acreditat la Bucureşti (de la Ambasadele 

Republicii Cehe, Republicii Populare Chineze, Republicii Moldova), oficiali din 

cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ministerului 

Afacerilor Externe, reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi ai mediului 

academic. În cadrul acestei ediţii au fost punctate principalele elemente ale strategiei 

de relaţii externe a Camerei bucureştene şi a fost subliniată importanţa dezvoltării 

afacerilor utilizând informaţii verificate, în vederea minimizării riscurilor asumate.  

 2017, martie: Open House Networking – Secţiunea Industrie, eveniment susţinut 

de companiile Caranda Baterii, East Electic, Faur, Maguay si Uzinsider. Cu această 

ocazie s-a  vorbit despre importanţa dezvoltării relaţiilor de colaborare între membrii 

CCIB, a căror activitate este complementară, inclusiv prin crearea unei platforme care 

să asigure pe lângă o bună expunere a ofertei firmelor bucureştenene şi un dialog în 

timp real al membrilor, generator de afaceri profitabile. 
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• Seria Open House Networking la Palatul Camerei de Comerţ şi Industrie a 

Municipiului Bucureşti 

Aceste evenimente vizează o mai bună cunoaştere reciprocă a reprezentanţilor 

companiilor membre şi constituie, totodata, un excelent prilej pentru a promova în rândul 

comunităţii de afaceri evenimentele aflate în pregătire, ofertele speciale dedicate membrilor 

noştri, dar şi serviciile oferite de echipa CCIB. De asemenea, în cadrul acestor întâlniri, 

reprezentanţii firmelor membre au posibilitatea de a transmite doleanţele şi problemele cu 

care se confruntă, urmând ca, în baza atribuţiilor legale, Camera bucureşteană să acţioneze în 

consecinţă la nivelul instituţiilor statului.  

 2017, iunie: ediţie dedicată Secţiunii Servicii şi organizată de CCIB cu susţinerea 

companiei CERTIND SA. Cu această ocazie au fost abordate o serie de probleme 

ale sectorului serviciilor, îndeosebi cele specifice creşterii competitivităţii şi 

exportului produselor şi serviciilor româneşti prin cunoaşterea şi aplicarea 

cerinţelor: WTO (World Trade Organization), Uniunii Europene (UE), ILAC 

(International Laboratory Accreditation Cooperation) şi IAF (International 

Accreditation Forum). 

 2017, noiembrie: ediţie dedicată Secţiunii Servicii şi axată pe problemele privind 

protecţia şi apărarea proprietăţii industriale. Manifestarea a fost organizată de 

CCIB în colaborare cu ROMINVENT SA. În cadrul evenimentului, oameni de 

afaceri din diverse domenii, au avut ocazia de a obţine informaţii valoroase privind 

protejarea şi apărarea proprietăţii industriale, modul în care finalizarea acestor 

demersuri influenţează dezvoltarea sănătoasă a afacerii, dar şi de a interacţiona în 

cadrul comunităţii Camerei bucureştene. 

• 2017,  iulie: Conferinţa „Rolul IMM în dezvoltarea economiei din România” 

Manifestarea a fost organizată de Academia Oamenilor de Ştiinţă din România 

(AOSR) cu susținerea CCIB şi a fost onorată de prezenţa: ministrului pentru mediul de 

afaceri, comerţ şi antreprenoriat Ilan Laufer, a ministrului comunicaţiilor şi societății 
informaţionale Lucian Şova, a consilierului de stat la cabinetul primului ministru al 

Guvernului României Gabriel Andronache, a secretarilor de stat: Sterică Fudulea (MMACA), 

Ion Ciprian Preda (Ministerul Cercetării și Dezvoltării), Petru Andea (Ministerul Educației 

Naționale) şi a senatorului Ecaterina Andronescu.  

• 2017, iulie: Conferinţa de prezentare a Programului LIFE al Comisiei Europene 
Evenimentul a fost organizat de Ministerul Mediului (MM), cu susţinerea CCIB şi s-a 

adresat întreprinderilor mici şi mijlocii, dar şi celor de dimensiuni mari, organismelor publice 

şi organizaţiilor neguvernamentale. Principalele subiecte abordate în cadrul conferinţei au 

vizat: prezentarea noutăţilor Programului LIFE 2017; identificarea de teme LIFE; modalități 
concrete de depunere de proiecte în cadrul acestui Program; prezentarea Planului Național de 

Gestionare a Deşeurilor; măsurile luate de Guvern în sprijinul mediului de afaceri, previziuni 

şi aşteptări, problemele întâmpinate în derularea proiectelor LIFE . 

• 2017, octombrie, noiembrie, decembrie; 2018, februarie, martie: Curs 

„Responsabil cu gestionarea deşeurilor” 

Cursul, organizat de CCIB, s-a adresat operatorilor economici care produc, utilizează 

sau manipulează deşeuri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011. Principalele 

subiecte abordate au vizat: obligaţiile si responsabilităţile în domeniu, trasabilitatea şi 

transportul deşeurilor; gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, fluxurile speciale de 

deşeuri; cerinţele specifice din autorizaţia de mediu legate de deşeuri; obligaţiile la fondul de 

mediu în domeniul gestiunii deşeurilor; studii de caz privind întocmirea gestiunii deşeurilor. 

 

• 2017, noiembrie: Curs „Expert achizitii publice” 
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Cursul, organizat de CCIB în parteneriat cu SC Omicron Consulting SRL, 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/entităţi contractante, operatori economici şi ONG-

uri; specialiştilor de la firmele de consultanţă care doresc să preia serviciile externalizate ale 

autorităţilor/entităţilor contractante; salariaţilor care doresc să realizeze o carieră în domeniul 

achiziţiilor publice. 

• 2017, noiembrie: Seminarul „Plata defalcată a TVA (mecanismul split)”  

Evenimentul, organizat de CCIB în colaborare cu Biriş Goran SPARL, s-a adresat 

operatorilor economici interesaţi de efectele mecanismului split asupra activității 
întreprinderilor mici şi mijlocii. În cadrul seminarului au fost oferite informaţii despre: agentii 

economici obligaţi la plata defalcată a TVA; obligația de a deschide conturi bancare speciale; 

operaţiunile de încasări şi plăţi permise prin aceste conturi; exemple practice de aplicare a 

mecanismului de plată; operaţiunile pentru care se aplică şi operaţiunile exceptate; termene şi 

sancţiuni; efectele asupra contribuabililor; TVA split în Europa. 

• 2018, februarie: Curs „Comunicarea în cadrul organizației” 

Cursul a fost organizat în parteneriat cu SC Global Consulting & Training Center SRL 

și a urmărit cunoașterea aspectelor relevante privind comunicarea organizațională; exersarea 

competențelor de comunicare pentru contexte și situații specifice organizației; optimizarea 

relațiilor de comunicare profesionala în interiorul și în exteriorul organizației. 

 • 2018, februarie, martie: Curs Formare „Responsabil cu protecția datelor cu 

caracter personal” 
Cursul a fost organizat în parteneriat cu Professionals Business Knowledge si s-a 

adresat atât managerilor generali/conducerii companiilor pentru a fi familiarizaţi cu cerinţele 

noului regulament, cât şi personalului de execuţie care colectează/prelucrează datele cu 

caracter personal în cadrul firmelor, responsabililor cu protecţia datelor cu caracter personal în 

cadrul firmelor, ce se pot declara Data Protection Officer. 

• 2018, februarie: Curs „Dezvoltare personală și branding personal” 

Evenimentul organizat în parteneriat cu SC Global Consulting & Training Center SRL 

s-a adresat tuturor celor interesaţi să îşi dezvolte potenţialul şi să se orienteze către succes 

aplicând tehnici eficiente de comunicare, dezvoltare personală şi coaching. Subiectele 

abordate: imagine de sine şi stimă de sine, construcţia de sine, un model de dezvoltare 

personală; cariera, construcţia carierei şi elemente de branding personal, coaching şi 

construirea unui plan de dezvoltare individual. 

• 2018, martie: Seminar „Noutăți fiscale 2018” 

Evenimentul, organizat de CCIB în parteneriat cu SC Global Consulting & Training 

Center SRL, s-a adresat tuturor celor interesaţi să cunoască modificările fiscale, elementele de 

noutate precum şi modul de operare şi aplicare a acestora. Subiectele atinse: transferul 

contribuţiilor în sarcina angajatului; contribuţiile obligatorii pentru diverse categorii de 

persoane fizice; regimul microintreprinderilor în 2018; split TVA; impozit pe profit; alte 

modificari ale Codului fiscal şi alte modificari cu impact fiscal. 

 • 2018, martie: Curs „Auditor intern pentru sistemul de management al calităţii 

ISO 9001:2015 

Cursul a fost organizat de CCIB în parteneriat cu SYSCERT – partener internaţional 

TÜV HESSEN Germania şi s-a adresat managerilor de nivel superior, responsabililor 

sistemului de management al calităţii, specialiştilor din departamentul calitate, consultanţilor 

şi persoanelor din organizaţii de mărimi diferite, din domenii diverse, care au abordat deja 

sistemul de management al calităţii.  
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• 2018, martie: Curs „Prezentarea cerinţelor Regulamentului U.E. nr. 679/2016 

privind protecţia datelor cu caracter personal” 

Cursul a fost organizat de CCIB în parteneriat cu The Insource Development Group şi 

s-a adresat managerilor generali/conducerii firmelor. Acest curs are rolul de a pregăti 

managerii pentru implementarea dispoziţiilor Regulamentului GDPR în cadrul companiei din 

care fac parte, precum şi pentru monitorizarea măsurilor necesare asigurării conformării cu 

acest regulament. Teme abordate: fundamentele şi terminologia privind protecţia datelor cu 

caracter personal; competenţele autorităţii naţionale; categorii de date cu caracter personal; 

securizarea datelor personale; rolul Data Protection Officer. 

 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, 

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 
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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) 

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 
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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. 

 

Evenimentul, aflat la cea de a doua ediție, a fost dedicat abordării problemelor 

infrastructurii de transport și identificării de soluții viabile de rezolvare a acestora. Conferința 

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: oficiali ai: Companiei Nationale de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Transport Public București-Ilfov, Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, 

TPARK și Asociației Române pentru Smart City și Mobilitate. 

• iunie, 2019: Seminar – Soluții tehnologice pentru prelucrarea reziduurilor din 

industria agro-alimentară 
Evenimentul, organizat de Camera bucureșteană și CIT - IRECSON (Centrul de 

Informare Tehnologică), a avut drept scop identificarea unor modalități de colaborare a 

agenților economici cu Centrul de Bioanaliză al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Științe Biologice.  

• iunie, 2019: Conferința internațională „Excelența în afaceri. Modelul EFQM – 

soluție pentru creșterea competitivității” 
Evenimentul a fost organizat sub auspiciile Președinției României la Consiliul Uniunii 

Europene de către Camera bucureșteană, în colaborare cu EFQM (the European Foundation 

for Quality Management) și JASPERS. Principalul obiectiv al conferinței a vizat prezentarea 

și promovarea Modelului EFQM de excelență, ca instrument de evaluare și creștere a 

performanțelor și competitivității companiilor și organizațiilor. Prin aplicarea acestui model, 

organizațiile pot să-și identifice punctele tari, dar și zonele în care ar trebui să aducă 

îmbunățiri, pentru a-și crește și a-și consolida poziția pe piață. Conferința a fost urmată de un 

workshop, cu un caracter interactiv. 

• iunie, 2019: Cursul “Noutăți legislative în domeniul TVA”  

În cadrul cursului a fost prezentată o gamă largă de aplicații specifice TVA, cu accent 

pe aspecte practice din activitatea curentă a agenților economici. 

Conferinte, cursuri, seminarii, workshop-uri pe diverse teme de interes pentru 

comunitatea de afaceri în perioada septembrie 2019 – martie 2021 

• octombrie, 2019: Lansarea lucrării „Camera de Comerț și Industrie din 

București și oamenii săi (1864-1948)”, scrisă de conf. univ. dr. Ion Vorovenci 
Evenimentul de lansare a fost onorat de participarea unor personalități ale vieții 

culturale, academice și economice a capitalei. Volumul amintit inaugurează colecția 

„Biblioteca CCIB – serie nouă”, cu obiectivul de reconstituire documentară a contribuției 
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avute de-a lungul timpului de către Camera bucureșteană la modelarea economiei românești 

în ansamblul său.  

• noiembrie, 2019: Întâlnirea interactivă „Vino să ne cunoaștem!”  

Evenimentul, aflat la a doua ediție, este destinat noilor membri ai Camerei și 

familiarizării acestora cu activitatea noastră. Manifestarea constituie un excelent prilej pentru 

reprezentanții firmelor participante de a-și prezenta proiectele și de a vorbi despre elementele 

de interes în ceea ce privește colaborarea cu echipa noastră: internaționalizarea afacerilor, 

posibilități de consolidare a brandului și de creștere a notorietății de marcă utilizând 

instrumentele oferite de CCIB, sistemul de discount-uri și pachetele de servicii dedicate 

membrilor Camerei etc.  

• decembrie, 2019: Lansarea Strategiei Industria 4.0 

Principalele subiecte abordate în cadrul evenimentului au vizat: conceptul de Industrie 

4.0 pe plan european, în China, Japonia și SUA; componentele Industriei 4.0; caracteristicile 

și tendințele Industriei 4.0; provocările și efectele revoluției digitale la nivelul IMM-urilor; 

soluții de digitalizare și planuri de acțiuni pentru sprijinirea digitalizării IMM-urilor; situația 

din România și perspective, cu accent pe industria, medicina și agricultura inteligente și orașul 

inteligent. 

• iulie, 2020: Webinarul „Google pentru IMM-uri: dezvoltarea online a afacerii” 

Principalul obiectiv al evenimentului, organizat Camera bucureșteană şi Google 

România, a vizat familiarizarea antreprenorilor întreprinderilor mici şi mijlocii cu mediul 

online, în contextul crizei coronavirusului, care i-a „obligat” să-şi regândească setul de 

instrumente de promovare pentru a rămâne pe piaţă şi pentru a-şi dezvolta afacerile. Cei circa 

50 participanţi au avut oportunitatea de a afla informaţii utile despre: modul în care se 

construieşte o prezenţă online pentru business-ul lor, instrumentele online ce pot fi utilizate, 

cum poate fi folosită social media pentru promovarea afacerilor, modalităţi practice de a 

atrage mai mulţi clienţi cu Google Ads. 

Cursuri periodice: 

• „Responsabil cu gestionarea deşeurilor” (5 serii în 2019, o serie în 2021) 

Cursul, organizat de CCIB, s-a adresat operatorilor economici care produc, utilizează 

sau manipulează deşeuri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011. Principalele 

subiecte abordate au vizat: obligaţiile si responsabilităţile în domeniu, trasabilitatea şi 

transportul deşeurilor; gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, fluxurile speciale de 

deşeuri; cerinţele specifice din autorizaţia de mediu legate de deşeuri; obligaţiile la fondul de 

mediu în domeniul gestiunii deşeurilor; studii de caz privind întocmirea gestiunii deşeurilor. 

• Cursul „Formare Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal (D.P.O. 

- Data Protection Officer) conform Regulamentului U.E. nr. 679/2016” (5 serii în 2019)  
Cursul se adresează 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. 

 

 

II.3. Promovarea bunelor practici şi a performanţelor economice în perioada mai 

2016 – septembrie 2019 

• 2016, octombrie: Topul Firmelor din Municipiul Bucureşti, ediţia a XXIII-a 

La Gală au participat, alături de oameni de afaceri de succes, personalităţi marcante ale 

lumii academice şi oficialităţi de la nivelul Executivului, Instituţiei Prefectului, primăriilor de 
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sector şi organizaţiilor neguvernamentale. Printre personalităţile care au onorat invitaţia 

Camerei bucureştene s-au aflat: dr. Iulian Iancu, preşedintele Comisiei de Industrii şi Servicii 

din Camera Deputaţilor; Paul Nicolae Petrovan, prefectul Capitalei; Corneliu Cârstea, 

subprefectul Capitalei; Tomniţa Michaela Florescu, viceprimar, Primăria Capitalei; Daniela 

Popa, viceprimar, Primăria sectorului 1; Mihnea Costoiu, rectorul Universităţii Politehnica din 

Bucureşti; prof. univ. dr. Pavel Năstase, preşedintele Senatului Academiei de Studii 

Economice (ASE); prof. univ. dr. ing. Dorel Mihai Paraschiv, prorector, ASE; Andrei 

Dimitriu, director general al Filarmonicii „George Enescu”, Ion Stănciulescu, preşedintele 

Patronatului Român din Cercetare-Proiectare; Mihai Ionescu, preşedintele Asociaţiei 

Naţionale a Exportatorilor şi Importatorilor, Doru Simovici, preşedintele Camerei de Comerţ 

şi Industrie Bacău. 

În cadrul evenimentului, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preşedintele CCIB, i-a fost 

acordat Trofeul HERMES pentru consecvenţa şi curajul demersurilor sale în vederea 

recuperării şi apărării patrimoniului istoric al Camerei bucureştene.  

 

• 2017, octombrie: Topul Firmelor din Municipiul Bucureşti, ediţia a XXIV-a 

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

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

neguvernamentale. Printre personalităţile care au onorat invitaţia CCIB s-au aflat: prof. univ. 

dr. Emil Constantinescu, fost preşedinte al României; prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu, 

preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Senatul României; Virgil 

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

Michaela Florescu, viceprimar, Primăria Capitalei; Daniela Popa, viceprimar, Primăria 

sectorului 1; Marian Ţigănuş, viceprimar, Primăria sectorului 5; Bogdan Chiriţoiu, 

președintele Consiliului Concurenţei; prof. dr. ing. Anton Hadăr, vicepreşedintele Senatului 

Universităţii Politehnica Bucureşti; prof. univ. dr. ing. Dorel Mihai Paraschiv, prorector, ASE; 

Andrei Dimitriu, director general al Filarmonicii „George Enescu”, Ion Stănciulescu, 

preşedintele Patronatului Român din Cercetare-Proiectare; Mihai Ionescu, preşedintele 

Asociaţiei Naţionale a Exportatorilor şi Importatorilor. 

• 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.  

Promovarea bunelor practici şi a performanţelor economice în perioada 

septembrie 2019 – martie 2021 

• octombrie, 2019: Topul Firmelor din Municipiul Bucureşti, ediţia a XXVI-a 
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La Gala de premiere au participat, alături de oameni de afaceri de succes, personalităţi 

marcante ale lumii academice, oficialităţi din administrație şi reprezentanți ai organizaţiilor 

neguvernamentale. Se remarcă faptul că a crescut semnificativ gradul de performanţă şi 

eficienţă al companiilor laureate.  

• noiembrie, 2020: Topul Firmelor din Municipiul Bucureşti, ediţia a XXVII-a 

Programul manifestării, desfăşurate online, a cuprins o festivitate de prezentare a 

premiilor și a firmelor premiate, urmată de un concert susţinut de cunoscutul artist Adrian 

Naidin.  

 

 

II.4. Servicii noi  

• 2018, ianuarie: Lansarea Curţii de de Arbitraj Comercial Bucureşti de pe lângă 

CCIB 

Curtea de de Arbitraj Comercial Bucureşti de pe lângă CCIB a fost lansată oficial în 

cadrul unei conferinţe de presă susţinute de prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, prof. univ. dr. 

Victor Babiuc, preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Bucureşti (CACB), şi vicepreşedinţii 

Curţii, prof. univ. dr. Augustin Fuerea si dr. Octavian Popescu. La eveniment au participat, 

alături de jurnalişti, manageri, antreprenori, avocaţi şi consilieri juridici interesaţi de 

soluţionarea alternativă a litigiilor comerciale. Principalele subiecte abordate în cadrul 

conferinţei au vizat: rolul şi misiunea Curţii, avantajele de care beneficiază companiile care 

apelează la CACB, modalităţile prin care antreprenorii pot apela la serviciile oferite de arbitrii 

Curţii, detalii cu privire la procedura arbitrală. 

Echipa de arbitri a CACB soluţionează litigii comerciale în toate sectoarele 

economice: de la infrastructură, construcţii, finanţare de proiecte, contracte comerciale, 

distribuţie sau leasing de echipamente, până la servicii bancare şi pieţe de capital, asigurări, 

achiziţii publice, energie, petrol şi gaze naturale. 

 

 

 

 

III. Comunicare şi imagine în perioada mai 2016 – martie 2021 

 

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  

mai 2016 – aprilie 2017 

• În perioada analizată au fost difuzate 25 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, Bucuresti TV, US Television; 

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

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

România Cultural (emisiunea „Ştiinţa în cuvinte potrivite”); 

– publicaţiilor: Business Magazin, The European Times, Mesagerul Energetic, Cronica 

Timpului, Casa Prieteniei; 

– agenţiei de presă: Agerpres. 

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

mijloace de informare:  

– 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; 

– 1 săptămânal: Economistul; 

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

Cargo, Business Point, Business Adviser, Business Press, Business Press Agricol, Petroleum 

Industry Review; 

– 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: 35 spoturi publicitare difuzate de posturile de radio 

partenere;   8 machete publicitare; 40 reportaje şi articole;   8 e-banners. 

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

valoare de rate card, la circa 20.000 euro. 

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

atragerea unui numar de 18 sponsori si parteneri (dintre care 8 membri ai CCIB), dupa cum 

urmeaza: 

 Sponsor Diamond:  Supercom SA 

 Sponsor Platinum: East Electric SRL 

 Sponsor Gold: Caranda Baterii SRL 

 Sponsori Silver: Maguay Impex SRL, RX Atelier SRL, Tip Top Food Industry 

SRL; 

 Sponsori Bronze: Apulum ’94 SRL, Akcenta, Bibliostar SRL, Fan Courier Express 

SRL, Musat si Asociatii, Zizin; 

 Parteneri Oficiali: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare  Aerospatiala „Elie 

Carafoli” – INCAS Bucuresti, Societatea Nationala a Apelor Minerale SA 

 Parteneri: Madora Chemicals SRL, Sema Parc SA, Sion Solution SRL, TUV 

Austria Romania SRL 

• 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. 

 

http://www.ccib.ro/
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mai 2017 – aprilie 2018 

• În perioada analizată au fost difuzate 55 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.  

• 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, Canal 

33 (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), Radio 

România Cultural (emisiunea „Ştiinţa în cuvinte potrivite”); 

– publicaţiilor: Legal Magazin, Diplomat Club, Market Watch 

– agenţiei de presă: Agerpres. 

• 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, Capital, Nine O’Clock; 

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

Market Watch, Ziua Cargo, Business Point, Business Adviser, Business Press, Business Press 

Agricol, Petroleum Industry Review, 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 30.000 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, East Electric SRL, Institutul National de Cercetare-

Dezvoltare Aerospatiala „Elie Carafoli” – INCAS Bucuresti 

 Sponsori oficiali: Caranda Baterii SRL, Maguay, RX Atelier SRL, Synevo 

 Sponsori: Akcenta Cz, Bibliostar SRL, Zizin, Apulum 94 

 Parteneri: DTS Logistic Services, Electrica Furnizare, Societatea Nationala a 

Apelor Minerale SA 

• 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. 

http://www.ccib.ro/
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mai 2018– septembrie 2019 

• În perioada analizată au fost difuzate 62 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.  

• 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 

 

septembrie 2019 – martie 2021 

• În perioada analizată au fost difuzate 49 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.  

• 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 interimar al CCIB, Costică T. Mustaţă, 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); 

– cotidianelor: Bursa, Ziarul financiar,  

– publicaţiei Club Antreprenor  

– agenţiei de presă: Agerpres. 

• Cele două ediţii ale Top-ului firmelor din municipiul Bucureşti (2019, 2020) au fost 

susţinute de următoarele mijloace de informare:  

– 2 televiziuni: Antena 3, București TV; 

– 2 posturi de radio: Radio România Actualităţi, Radio România Bucureşti FM;  

– Agentia Naţională de Presa Agerpres; 

– 4 cotidiene: Bursa, Curierul naţional, Puterea, News National; 

– 1 săptămânal: Economistul; 

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

Cargo, Business Point, Business Adviser, Business Press, Cotidianul Agricol, Universul 

Juridic, Club Antreprenor, Afacerea. 

– 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 editia 2019 a Topului firmelor din municipiul Bucuresti, au fost 

publicate/difuzate, următoarele materiale: 30 spoturi publicitare difuzate de posturile de radio 

partenere; 16 machete publicitare; 90 reportaje şi articole; 24 e-banners. 
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• Campania de promovare media pentru Top-ul firmelor din municipiul Bucuresti s-a cifrat, la 

valoare de rate card, la circa 40.000 euro. 

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

atragerea unui numar de 24 sponsori si parteneri (10 membri ai CCIB; 12 firme au sustinut 

ambele editii), dupa cum urmeaza: 

– Parteneri Diamond Supercom SA si CEC Bank (2019, 2020);  

– Parteneri Platinum: Maguay Computers SRL (2019 si 2020), Studio Video Art (2019) 

– Parteneri Gold: Caranda Baterii SRL, East Electric SRL, Faur SA, Institutul National de 

Cercetare-Dezvoltare Aerospatială ”Elie Carafoli” – I.N.C.A.S. Bucuresti, Uzinsider SA 

(2019, 2020); 

– Parteneri Silver: Bibliostar SRL (2019, 2020), Elidor SRL (2019), Rcs & Rds (2019), 

Acvatot (2020), Olimpic International Turism (2020); 

– Parteneri Bronze: Domeniile Sâmburesti (2019), Electromontaj SA (2019), Lagardere 

Travel Retail (2019), MHS Truck & Bus (2019, 2020), Black Cab (2019), Zizin (2019, 2020), 

Apulum ’94 (2019, 2020), Didactica Publishing House (2020), Reciclad’Or (2020), Wiebe 

Romania (2020). 

• De mentionat că aceste ediţii ale Topului au fost transmise live pe YouTube, pe pagina de 

facebook a CCIB si pe www.ccib.ro, fapt deosebit de apreciat de premianti, parteneri si 

sponsori. De asemenea, editia 2020, desfasurata exclusiv online, a fost transmisa live pe 

paginile de Facebook ale partenerilor si partenerilor media asigurandu-se o audienta record. 

• 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 mai 2016 – martie 2021 

De la începutul anului 2017 s-a lucrat la o nouă platformă website, modernă, care să 

răspundă deopotrivă cerinţelor utilizatorilor – membri şi nemembri ai CCIB – cât şi 

standardelor în domeniu, în evoluţie. 

Faţă de versiunea anterioară a site-ului, principalele noutăţi sunt: 

– Construcţie modulară pe platforma CMS standardizată;  

– Secţiune dedicată exclusiv membrilor CCIB. Accesul se va face pe bază de user şi 

parolă, membrii CCIB având ocazia de a interacţiona cu ceilalţi, de a posta informaţii 

relevante pentru afacerea lor, de a iniţia proiecte de cooperare sau de a răspunde unor 

propuneri de colaborare lansate de alţi membri ai Camerei; 

– Versiune a site-ului optimizată pentru dispozitivele mobile; 

– Integrare cu servicii externe de email marketing, social media; 

– Sistem modern pentru transmiterea invitaţiilor la evenimente (set-up sistem dedicat de 

e-mail marketing MailChimp);  

– Alerte pentru dispozitivele mobile ale reprezentanţilor membrilor, la publicarea unor 

informaţii de interes pentru companiile bucureştene; 

– Administrarea site-ului de către personal CCIB, pregătit de către dezvoltatorul site-

ului. 

– Optimizare SEO la nivel de platformă şi conţinut; 

– Sistem de asistenţă live. 

Principalele obiective urmărite în construcţia site-ului CCIB au vizat: 

– asigurarea transparenţei activităţii CCIB; 

http://www.ccib.ro/
http://www.ccib.ro/
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– utilizarea paginii de internet ca instrument de comunicare cu membrii Camerei, dar şi 

ca platformă de dialog a membrilor între ei (crearea unei Comunităţi a membrilor 

CCIB, dinamice şi active); 

– utilizarea paginii de internet ca instrument de comunicare cu mediul de afaceri în 

ansamblul său inclusiv pentru: promovarea de oportunităţi de afaceri din ţară şi 

străinătate; realizarea de sondaje şi studii, semnalarea unor incidente şi practici 

incorecte de afaceri etc. 

Astfel, 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). 

În vederea unei cât mai bune promovări a serviciului de eliberare certificate de origine, 

la jumătatea anului 2016 CCIB a cumpărat o serie de domenii de internet specifice si a 

dezvoltat site-ul www.certificateorigine.ro, site care a cunoscut o creştere spectaculoasă, care 

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

De asemenea, CCIB are pagini dedicate pe Facebook şi LinkedIn, prin intermediul 

cărora informează publicul interesat cu privire la proiecte, evenimente, produse şi servicii noi. 

 

 

III.3. Publicaţii proprii şi realizate în parteneriat în perioada mai 2016 – martie 

2021 

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. Afacerea este bine primită în mediul economic şi jurnalistic. De asemenea, 

conform clasificării Google (verificabilă la adresa http://www.prchecker.info/), Afacerea are 

un indice de notorietate de 5/10 superior celor înregistrate de BankNews şi Daily Business şi 

egal cu cel înregistrat de site-ul www.capital.ro. În perioada analizată, numărul de articole din 

jurnalul Afacerea s-a situat, în medie, la 45, ceea ce a permis abordarea unei tematici 

diversificate.  

Pe parcursul anului 2020 s-a lucrat la dezvoltarea unei platforme moderne in vederea 

relansarii, in luna septembrie 2020, a publicatiei online a Camerei de Comerț și Industrie a 

Municipiului București, Afacerea. Aceasta a fost gandita ca o publicatie de informare 

economică, cu aparitie lunara, cu urmatoarea structura: 

 Editorial. Punct de vedere argumentat pe o problemă stringentă pentru mediul de afaceri, 

scris de specialiști în domeniul economic, financiar. 

 Activitate camerala. În aceasta secțiune sunt incluse știri despre principalele evenimente 

organizate/coorganizate de Camera si la care CCIB este invitata. De asemenea, sunt 

evidentiate luarile de pozitie ale reprezentantilor CCIB în cadrul unor evenimente 

organizate de terți. 

 Vă recomandăm. În aceasta sectiune sunt prezentate, sub forma de reclamă sau de 

articol-invitație, principalele evenimente aflate în pregătire la Camera bucuresteana 

(cursuri, seminarii, conferințe interne și internaționale, forumuri, mese rotunde, misiuni, 

topuri etc.). Tot aici sunt incluse evenimentele susținute de CCIB în calitate de partener 

și/sau de publicația Afacerea în calitate de partener media. 

http://www.certificateorigine.ro/
http://www.prchecker.info/
http://www.capital.ro/
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 Interviul nostru. Rubrică dedicată unor interviuri în exclusivitate cu ambasadori 

acreditati la Bucuresti, reprezentanți de marcă ai unor organizații guvernamentale sau 

neguvernamentale, manageri și antreprenori. 

 Curier legislativ. In aceasta sectiune, specialiști cu experiență (juriști, experți în 

fiscalitate etc.) răspund la întrebări care frământă comunitatea de afaceri (în special IMM-

urile) sau, punctual, oferă soluții (ex. arbitraj, mediere etc). De asemenea, sunt incluse stiri 

cuprinzand atentionari privind intrarea in vigoare a unor acte normative, modificări de 

procedură, campanii de controale ale institutiilor statului, practici inselatoare etc. 

 Pentru afacerea dvs. In aceasta sectiune sunt incluse stiri, analize, sinteze, indrumare de 

afaceri, alte informatii de interes pentru comunitatea de afaceri. 

 Bucureşti - cuprinzand informaţii despre activitatea autorităţilor locale şi a firmelor 

bucureştene; proiecte în dezbatere;  

 Companii – cuprinzand profile de firma ale membrilor CCIB, ale unor parteneri, cazuri 

de succes; 

 Bursa de afaceri. Oportunitati de afaceri (cereri, oferte, licitatii); 

Zone de publicitate/Reclamă (diverse produse si servicii ale CCIB sau ale tertilor, 

acestea din urma contra cost, promovare membri activi). 

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 – 2016. 

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. 

In prezent, se află în lucru ediţia 2017 a acestui album. 

 

 

III.4. Implicarea în susţinerea unor evenimente dedicate mediului de afaceri, 

evenimente culturale şi publicării unor lucrări de specialitate în perioada mai 2016 – 

martie 2021 

În perioada mai 2016 – aprilie 2017, CCIB, în calitate de partener, şi publicaţia 

Afacerea, în calitate de partener media, s-au alăturat unor evenimente, dintre care amintim: 

• Conferinţele şi forumurile pe teme energetice, cu participare naţională şi internaţională, 

organizate de CNR-CME, inclusiv FOREN – Forumul Regional al Energiei, ediţia 2016; 

• Programul BRANDATHLON 2016 – program de sprijinire a antreprenorii deschisi, care vor 

sa isi dezvolte brandurile (organizator Inoveo Concept); 

• Cartea „Speed Selling – The fast track to double your sales without sacrificing who you 

are”, autor Andreea Mihalcea; 
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• 2016, decembrie: Proiectul „Tineri de succes” la Palatul Camerei de Comerţ şi Industrie a 

Municipiului Bucureşti, eveniment organizat de Sindicatul Studenţilor din Facultatea de 

Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică; 

• 2017, februarie: Conferinţa „Codul Insolvenţei”, organizată de Grupul de presa BURSA; 

• 2017, martie: Gala Premiilor Uniunii Autorilor şi Realizatorilor de Film , ediţia a V-a. 

• Conferinţele şi forumurile pe teme energetice, cu participare naţională şi internaţională, 

organizate de CNR-CME, inclusiv FOREN – Forumul Regional al Energiei, ediţia 2018; 

• Ziua Editurii Viaţa Medicală, ediţia 2017; 

• Conferința „Fondurile europene”, ediția a IX-a, organizată de ziarul Bursa; 

•  Forumul General Protection Data Regulament (GDPR), organizat de ICT Consultative 

Council; 

• Gala Lady Lawyer, ediţia a VI-a, eveniment organizat de Legal Magazin; 

• Conferinţa „Soluţii pentru sprijinirea şi finanţarea companiilor”, organizată de Legal 

Magazin; 

• Conferinţa „Codul insolvenţei”, ediția a IV-a, organizată de ziarul Bursa; 

• Conferinţa „Soluţii eficiente de luptă împotriva corupţiei şi a fraudei”, eveniment organizat 

de Legal Magazin; 

• Conferinţa „Back in business versus purgatoriul falimentului”, ediţia a VII-a, organizată de 

Legal Magazin; 

• Conferinţa „Soluţii pentru recuperarea bunurilor şi a creanţelor”, organizată de Legal 

Magazin; 

• Gala Drepturilor de Autor şi a Drepturilor Conexe, organizată de Legal Magazin; 

•  Conferinţa de prezentare a companiei Need Tour; 

• Conferinţa „Strategia Energetică a României 2050. Noi reglementări în sectorul energetic”, 

ediţia a III-a, eveniment organizat de Legal Magazin 

• Conferinţele şi forumurile pe teme energetice, cu participare naţională şi internaţională, 

organizate de CNR-CME, inclusiv FOREN – Forumul Regional al Energiei, ediţia 2018; 

• Ziua Editurii Viaţa Medicală, ediţia 2017; 

• Conferința „Fondurile europene”, ediția a IX-a, organizată de ziarul Bursa; 

•  Forumul General Protection Data Regulament (GDPR), organizat de ICT Consultative 

Council; 

• Gala Lady Lawyer, ediţia a VI-a, eveniment organizat de Legal Magazin; 

• Conferinţa „Soluţii pentru sprijinirea şi finanţarea companiilor”, organizată de Legal 

Magazin; 

• Conferinţa „Codul insolvenţei”, ediția a IV-a, organizată de ziarul Bursa; 

• Conferinţa „Soluţii eficiente de luptă împotriva corupţiei şi a fraudei”, eveniment organizat 

de Legal Magazin; 

• Conferinţa „Back in business versus purgatoriul falimentului”, ediţia a VII-a, organizată de 

Legal Magazin; 

• Conferinţa „Soluţii pentru recuperarea bunurilor şi a creanţelor”, organizată de Legal 

Magazin; 

• Gala Drepturilor de Autor şi a Drepturilor Conexe, organizată de Legal Magazin; 

•  Conferinţa de prezentare a companiei Need Tour; 

• Conferinţa „Strategia Energetică a României 2050. Noi reglementări în sectorul energetic”, 

ediţia a III-a, eveniment organizat de Legal Magazin. 

• AeroDays 2019, eveniment continental de referință pentru efortul de cercetare și inovare în 

domeniul aviației, găzduit pentru prima dată de o ţară din Europa de Est (mai, 2019); 

• Conferinta nationala de lobby si advocacy, organizata de Grupul editorial Universul Juridic 

(septembrie, 2019); 
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• Conferinta „Solutii eficiente de lupta impotriva coruptiei si a fraudei”, organizata de Grupul 

editorial Universul Juridic (ianuarie, 2020); 

• Videoconferinţa “Antreprenoriat fără gen”, organizată de Grupul de presă BURSA (mai, 

2020); 

• Videoconferinţa “Digitalizarea României şi tehnologia 5G”, organizată de Grupul de presă 

BURSA (iunie, 2020); 

• Conferinţele şi forumurile pe teme energetice, cu participare naţională şi internaţională, 

organizate de CNR-CME, inclusiv FOREN – Forumul Regional al Energiei, ediţia 2020, 

desfăşurată online (septembrie, 2020); 

• Videoconferința “Energia în priză”, ediţia a VIII- a, organizată de Grupul de presă BURSA 

(septembrie, 2020); 

• Videoconferinta “Afaceri in agricultura”, organizată de Grupul de presă BURSA 

(octombrie, 2020); 

• Videoconferinţa “Securitatea cibernetică - noi riscuri şi provocări în contextul pandemiei de 

Covid-19”, organizată de Grupul de presă BURSA (decembrie, 2020); 

• Gala Smart City Industry Awards 2020, eveniment organizat de Asociația Română pentru 

Smart City (decembrie, 2020); 

• Conferința națională „GDPR în mediul de afaceri”,organizată de Grupul editorial Universul 

Juridic (februarie, 2021); 

• Dezbaterea online cu tema “Exporturile, în primul rând!”, organizată de Grupul de presă 

BURSA (februarie, 2021); 

 

 De asemenea, CCIB a găzduit: 

• Reuniunea ordinară a Consiliului de Export al României (decembrie 2020); 

• Lansarea volumului: “ANEIR un sfert de veac de activitate. CONSILIUL DE EXPORT 17 

ani de continuitate”, lucrare coordonată de dr. Mihai Ionescu. 

 

 

 

Gheorghe LEMNARU,  

Preşedinte 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


