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Aprobat, 

Presedinte interimar, 

Gheorghe Lemnaru 

 

Nr. P-50/01.04.2021 

 

 Gheorghe Lemnaru 

Obiectivele generale ale activitatii CCIB pentru urmatorul an 

 

Premise 

Imaginea prezenta a CCI Bucuresti este cea a unui reprezentant al sistemului cameral de traditie, cu o buna recunoastere si notorietate in mediul 

diplomatic si academic si in raport cu autoritatile. 

Camera, prin toate actiunile si serviciile oferite trebuie  sa convinga mediul de afaceri ca asocierea cu CCI Bucuresti inseamna apartenenta la o 

retea interna si internationala care aduce reputatie si valoare businessului.  

 

Directiile strategice 

1. Pozitionarea CCI Bucuresti drept expert in furnizarea de servicii camerale (prin felul in care serviciile camerale au contribuit la 

dezvoltarea economica, prin educare si promovarea intereselor mediului de afaceri romanesc) 

2. Cresterea notorietatii produselor existente si viitoare ale CCIB 

3. Promovarea serviciilor camerale prin  dezvoltarea digitalizarii 

4. Consolidarea relatiilor cu mediul asociativ (cu Camerele judetene, Bilaterale, structuri reprezentative) 

5. Continuarea extinderii demersurilor pentru noi protocoale de colaborare, utile Camerei si membrilor sai 

6. Apropierea de actorii importanti din economia bucuresteana si atragerea lor ca membri si in actiuni ale CCIB 

7. Dezvoltarea portofoliului de servicii si imbunatatirea calitatii acestora, sursa de crestere a veniturilor Camerei 
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8. Valorificarea nivelului de notorietate al CCIB in spatiul public, prin implicare in sustinerea intereselor mediului de afaceri 

9. Implicarea in solutionarea crizei fortei de munca calificate, prin utilizarea infrastructurii proprii 

10. Implicarea in asigurarea componentei economice a vizitelor oficiale, pentru promovarea ofertei economice 

11. Stimularea dezvoltarii initiativelor de afaceri (start-up, scale-up) prin dezvoltarea unui Hub, Bucharest Chamber Hub 

12. Consacrarea Centrului de Mediere si a  Arbitrajului Comercial ca alternative pentru solutionare litigiilor comerciale 

 

Va prezentam obiectivele si masurile ce vor fi implementate de CCIB in urmatorul an (adaptate la reglementarile privind COVID – 19). 

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv Masuri 

1. Consolidarea imaginii si legitimitatii 

CCIB prin impunerea unui profil 

organizational puternic. 

 

Cresterea gradului de 

reprezentativitate si notorietate in 

randul comunitatii de afaceri 

bucurestene 

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

speciale; 

 fidelizarea membrilor CCIB prin intarirea dialogului cu acestia, in vederea identificarii 

nevoilor comunitatii de afaceri si realizarea unor oferte personalizate; 

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

afaceri bucurestene; 

 consolidarea relatiilor CCIB cu institutii ale administratiei publice centrale si locale, 

cu organizatii profesionale sau patronale, cu institutii ale mediului academic si 

reprezentanti ai comunitatii de afaceri; 

 dezvoltarea de parteneriate cu asociatii si organizatii neguvernamentale cu profil de 

sustinere si dezvoltare a mediului de afaceri din Bucuresti; 

 participarea conducerii CCIB la diferite reuniuni – dezbateri, simpozioane, conferinte, 

forumuri – pentru a prezenta puncte de vedere si luari de pozitie pe diverse teme de 

actualitate pentru mediul de afaceri, precum si solutii la problemele comunitatii de 

afaceri bucurestene; 

 consolidarea rolului CCIB de partener de incredere al ambasadelor straine acreditate la 

Bucuresti, in vederea sprijinirii activitatilor specifice consilierilor economici, pentru 

promovarea relatiilor economice bilaterale si sprijinirea internationalizarii companiilor 

romanesti. 
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2. CCIB – Interfata intre mediul de 

afaceri si autoritati prin asumarea 

misiunii sale de facilitator al dialogului 

între mediul de afaceri privat şi 

instituţiile statului, 

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

afaceri; 

 transmiterea unor puncte de vedere privind problemele cu care se confrunta 

comunitatea de afaceri catre diverse institutii si organizatii guvernamentale (BNR, 

ministere, administratia publica locala si centrala etc.); 

 consultarea periodica a membrilor CCIB, a comunitatii de afaceri, cu privire la 

problemele intampinate in activitatea curenta, in vederea impunerii acestora pe agenda 

publica, impreuna cu solutii viabile, conturate cu ajutorul unor specialisti de marca in 

domeniile respective; 

 mentinerea unor contacte permanente cu institutiile guvernamentale si locale 

coordonatoare ale activitatilor economice sau de relatii internationale, cum ar fi: 

Ministere, Institutul National de Comert Exterior, Institutul National de Statistica, 

ONRC, Prefectura, Primarii ; 

 

3. Promovarea ofertei romanesti in 

strainatate (pe piete-tinta) si atragerea 

de capital strain in tara noastra 

 (in conditiile impuse de situatia 

pandemica) 

 continuarea politicii actuale de promovare cu prioritate a relatiilor comercial-

economice cu tarile nemebre ale UE, tarile vecine, tarile participante la Strategia 

Dunarii, iar in general cu state aflate in zone geografice accesibile membrilor CCIB 

(Africa de Nord, Orientul Mijlociu, Asia Centrala); 

 consolidarea parteneriatului de lucru cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert 

si Antreprenoriat si Ministerul Afacerilor Externe; 

 urmarirea actiunilor Consiliului de Export, informarea membrilor CCIB asupra 

deciziilor care pot avea impact pentru activitatea acestora; 

 folosirea eficienta a informatiilor/ oportunitatilor de afaceri obtinute urmare a 

contactelor cu mediul diplomatic din Romania si sectiile comercial-economice din 

cadrul misiunilor diplomatice romanesti din strainatate; 

 diversificarea serviciilor oferite exportatorilor si potentialilor exportatori (seminarii de 

training si cunoastere a pietelor, realizarea profilului de exportator, facilitarea obtinerii 

de informatii despre companiile straine, follow-up pentru proiectele de export, servicii 

individualizate de facilitare a contactelor de business etc) 

 

4. Promovarea bunelor practici si a 

performantelor economice 
 organizarea Topului firmelor din Bucuresti 2021, adaptarea formatului de organizare 

la conditiile speciale, in sensul crearii unui eveniment atractiv, cu atragerea unui 

numar mult mai mare de participanti; 
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 certificarea calitatii serviciilor CCIB. 

 

5. Extinderea gamei de produse si servicii. 

 

Dezvoltarea unor produse noi. 

 

Regandirea produselor din portofoliu 

 promovarea Curtii de Arbitraj Comercial de pe langa CCIB; 

 promovarea Centrului de Mediere CCIB; 

 realizarea  Catalogului membrilor, versiunea in limba engleza, disponibila pe CD si 

distribuita la evenimentele organizate de Camera bucuresteana si de partenerii sai; 

 extinderea gamei de servicii oferite companiilor care vin in Romania prin 

reprezentantele deschise de CCIB in strainatate (oferte-pachet: cazare, transport, 

servicii de afaceri, programe pentru petrecerea timpului liber); 

 cresterea numarului de certificate de origine eliberate; 

 

6. Consolidarea si intensificarea 

actiunilor de promovare a CCIB si a 

ofertei sale de produse si servicii, pe 

plan intern si international 

 promovarea constanta a activitatii CCIB in presa prin emiterea de comunicate de 

presa, invitarea mass-media la evenimentele mari si organizarea, atunci cand situatia o 

impune, de conferinte de presa; 

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

 lansarea publicatiei on-line „Afacerea”, promovarea firmelor membre, publicarea de 

interviuri luate directorilor generali ai acestor firme, cresterea accesarilor informatiilor 

prezentate, etc.; 

 cresterea gradului de utilizare a paginii Facebook, Linkedin, Twitter a CCIB pentru 

promovarea actiunilor organizate. Crearea unor pagini de eveniment, in vederea 

atragerii de participanti; 

 realizarea unor campanii de promovare on-line a produselor si serviciilor CCIB 

(campanie Google AdWords, schimburi de sigle, parteneriate); 

 implicarea CCIB, in calitate de partener, in organizarea unor evenimente de tinuta 

dedicate mediului de afaceri; 

 integrarea evenimentelor organizate de CCIB in calendarele de evenimente online 

relevante pentru mediul de business. 

 

7. Valorificarea patrimoniului CCIB  continuarea activitatilor de punere in valoare a spatiilor din Palatul CCIB, dotarea cu 

sisteme de sonorizare, mobilier de conferinta, obiecte de iluminat. 

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

CCIB; 

 optimizarea pliantului de prezentare a ofertei de inchiriere a salilor de evenimente 

http://www.ccib.ro/
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disponibile in Palatul CCIB; 

 inchirierea imobilelor din patrimoniul CCIB. 

 continuarea actiunilor de identificare si recuperare a patrimoniului istoric 

 

8. Reactivarea Departamentului pentru 

Studii si Strategii 

 reluarea contactelor cu partenerii deja activi (institute de cercetare, universitati) si 

identificarea de noi parteneri. 

9. Conformarea CCIB la 

cerintele  Regulamentului (EU) 

679/2016, privind GDPR 

 implementarea continua a masurilor dispuse prin Regulamentul European privind 

GDPR 

10. Reactivarea parteneriatelor externe in 

vederea eficientizarii CCIB in 

proiectele de internationalizare   

 dezvoltarea sistemului de parteneriat extern si a retelei de colaborare cu camere de 

comert si organizatii de afaceri din alte regiuni ale lumii. Valorificarea acordurilor de 

colaborare semnate; 

 elaborarea de programe de intalniri cu corpul diplomatic si cu partenerii (CCI) din 

strainatate. 

11. Reactivarea parteneriatelor interne  evaluarea parteneriatelor interne in vederea utilizarii pentru promovarea ofertei de 

servicii ale CCIB. 

12. Digitalizarea activitatii CCIB  adaptarea activitatilor camerale (consultanta, evenimente, cursuri, etc) la conditiile 

impuse de reglementarile legale  in vigoare. 

13. Actiuni viitoare in domeniul relatiilor 

externe 

 02-12 aprilie 2021, misiune economica multisectoriala, in Regiunile Tanger, Beni 

Mellal, Marrakech si Agadir, reportata datorita situatiei fitosanitare datorate 

coronavirusului. Actiunea va fi reprogramata pentru inceputul lunii iunie 2021. Au 

confirmat participarea peste 20 societati afiliate CCIB, precum si o serie de autoritati, 

venind astfel in sprijinul mediului de afaceri din cele doua tari; 

 Webinar Romania – Maroc, care se va organiza in ultima saptamana a lunii mai 
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2021, cu participarea a peste 1000 societati din cele doua tari, precum si cu prezenta 

autoritatilor din domeniile economice si a ambasadelor celor doua tari; 

 Trimestrul IV: Organizarea la Bucuresti a Forumului de Afaceri Romania Maghreb, 

cu participarea autoritatilor, diverselor entitati si a peste 200 societati din Maroc si 

Tunisia, in perioada derularii Salonului International Indagra si a manifestarilor 

conexe. 

 

 

Propunem spre aprobarea Colegiului de Conducere, obiectivele generale ale activitatii CCIB pentru urmatoarele 12 luni. 

 

Secretar general, 

Prof.univ.dr.ing. Sorin DIMITRIU 

 

 

  
 

 

 


