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CCIRO Italia a reluat “în forță”
colaborarea pentru anul 2015,
cu Camera de Comerţ
şi Industrie a României
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16 octombrie 2013, a fost Lorenzo
Santilli - președinte al Camerei de
Comerț, Industrie și Artizanat
L'Aquila, care a salutat instituțiile și
numeroșii participanți, antreprenori și
non, italieni și români. Președintele a
mulțumit CCIRO Italia și mai ales
președintelui ei, Eugen Terteleac pentru disponibilitatea manifestată în organizarea celei de-a doua întruniri,
realizate în baza Memorandumului de
Înțelegere semnat în octombrie 2013
între Camera de Comerț, Industrie, Artizanat și Agricultură L’Aquila și
CCIRO Italia.
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Camera de Comerț și Industrie a
României în Italia, CCIRO Italia, din
motive de coerență, consecvență și
respect a angajamentelor și
responsabilităților asumate la data
creării sale, și condusă de voința de a
continua activitatea de sprijinire a
societăților române care operează în
Italia și a celor italiene care
funcționează în România a inițiat, vineri 28 noiembrie 2014, în splendidul
cadru al Palazzetto dei Nobili din
L'Aquila, cea de a doua ediție a Forumurilor Economice România Italia.
Gazda evenimentului la fel ca și pe
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Forumurile Economice România - Italia
A doua ediție - L’Aquila 2014 / Abruzzo

Camera de Comerț și Industrie a
României în Italia, CCIRO Italia, din
motive de coerență, consecvență și
respect a angajamentelor și
responsabilităților asumate la data
creării sale, și condusă de voința de a
continua activitatea de sprijinire a
societăților române care operează în
Italia și a celor italiene care
funcționează în România a inițiat, vineri 28 noiembrie 2014, în splendidul
cadru al Palazzetto dei Nobili din
L'Aquila, cea de a doua ediție a Forumurilor Economice România Italia.
Gazda evenimentului la fel ca și pe
16 octombrie 2013, a fost Lorenzo
Santilli - președinte al Camerei de
Comerț, Industrie și Artizanat
L'Aquila, care a salutat instituțiile și
numeroșii participanți, antreprenori și
non, italieni și români. Președintele a
mulțumit CCIRO Italia și mai ales
președintelui ei, Eugen Terteleac pentru disponibilitatea manifestată în organizarea celei de-a doua întruniri,
realizate în baza Memorandumului de
Înțelegere semnat în octombrie 2013
între Camera de Comerț, Industrie, Artizanat și Agricultură L’Aquila și
CCIRO Italia.

Președintele Eugen Terteleac a subliniat în cadrul discursul său că numeroasele rezultate obținute de CCIRO
Italia în ultimul an au fost rezultatul
unor acțiuni concrete, realizate cu
intenția de a deveni interpretul nevoilor reale ale întreprinzătorilor români și italieni, care, în această
perioadă de criză au descoperit în
CCIRO Italia sprijinul de care aveau
nevoie.
Misiunile
economice
desfășurate în acest ultim an au dat posibilitatea reprezentanților companiilor

românești și italiene să se întâlnească,
să se consulte, să găsească soluții comune și să atragă noi investiții atât în
România cât și în Italia. Președintele
CCIRO Italia a prezentat proiectul
Dacia TV, prima televiziune italoromână, disponibilă în Abruzzo pe canalul 684.
Secretarul general CCIRO Italia, de
altfel și moderatorul conferinței An-

drea Amato, a prezentat și în unele cazuri, a aprofundat condițiile actuale ale
sectorului investițional român, precum
și noile reforme și oportunitățile puse
în aplicare de către cele două guverne,
român și italian, în favoarea dezvoltării
afacerilor și sprijinirii creării unui
mediu favorabil pentru atragerea investitorilor străini.

Președintele Consiliului Regional, Giuseppe Di Pangrazio, prezent
la lucrările celui de-al doilea Forum
Economic Italia-România Abruzzo, a
declarat: "Este un moment important,
propice discuției și dialogului între
autorități, instituții, antreprenori români și antreprenori din Abruzzo care
desfășoară activități economice în Regiunea Abruzzo, în provincia L'Aquila
și în România - a spus Di Pangrazio de asemenea, cu scopul de a consolida
schimburile economice și diplomatice
dintre cele două țări ". În 2013 a fost
semnat un memorandum de înțelegere
între Camera de Comerț din L’Aquila
și Camera de Comerț a României în
Italia. "O inițiativă relevantă sub profil
economic și de dezvoltare- a declarat
președintele Consiliului din Abruzzo finalizată să încurajeze nu doar adoptarea și punerea în aplicare a diverse
acțiuni utile menite să atragă investiții
ci și colaborarea comercială între companii, cooperarea instituțională și dezvoltarea socio-economică teritorială".

În contextul cooperării, Camera
de Comerț din L’Aquila și cea
românească si-au propus: să consolideze investițiile în teritoriu, identificând domeniile țintă specifice; să
construiască relații de schimb comercial; să promoveze activități legislative
menite să încurajeze noi investiții; să
valorizeze realitățile productive și industriale locale, prin organizarea de
evenimente specifice; să sprijine colaborarea instituțională privind activități
suplimentare de transfer al inovației și
al economiei cunoașterii și formării în
favoarea întreprinderilor.

O atenție specială a fost acordată
intervențiilor doamnei Anca Laura

Ionescu, Secretar de Stat al Departamentul pentru IMM, Mediul de
Afaceri si Turism, care a declarat:
"Guvernul României dorește să stimuleze crearea de societăți româno-italiene în diverse sectoare economice de
interes comun, organizarea de misiuni
economice, de întâlniri de afaceri pentru antreprenorii români și italieni, precum și schimbul de informații cu
privire la proiectele de investiții economice, în vederea participării
agenților economici din ambele țări la
punerea în aplicare și la desfășurarea
acelorași proiecte. Guvernul României
este încrezător că tendința dinamică
pozitivă a investițiilor străine în economia română va continua, cu scopul
de a îmbunătăți substanțial mediului de
afaceri din țara noastră ", a declarat Secretarul de Stat.

Doamna Laura Anca Ionescu a
făcut cunoscute antreprenorilor români
și italieni prezenți la Forum unele dintre avantajele competitive ale România în atragerea investițiilor italiene,
cum ar fi:
- România este una dintre cele mai
mari piete din Europa Centrala și de
Est
- România are resurse naturale importante
- Are un potențial turistic semnificativ
- Reprezintă un agent de stabilitate
în regiune (în calitate de membru
NATO)
- Este membru al Organizației Mondiale a Comerțului
- Dispune de o infrastructură
aeriană, maritimă și rutieră importantă
Secretarul de Stat al Departamentul
pentru IMM, Mediul de Afaceri şi Turism a profitat de ocazie pentru a prezenta investitorilor români şi italieni
măsurile concrete luate de către Guvernul României pentru atragerea
investitorilor italieni, investitorilor
români din Italia în economia
românească, subliniind oportunităţile
oferite de sectorul întreprinderilor mici
şi mijlocii din ţara noastră, îndeosebi
în acele domenii care sunt complementare celor două economii, cum ar fi:
-Menţinerea cotei unice de impozi-

tare la 16%
Neimpozitarea
profitului
reinvestit, măsură care a intrat în vigoare de la 1 iulie 2014
Reducerea CAS cu 5 puncte
procentuale, care a intrat în vigoare la
01 octombrie 2014
Eliminarea şi comasarea unui
număr de 92 de taxe şi tarife parafiscale
Modificarea Legii IMM
- Finalizarea Strategiei Guvernamentale pentru susţinerea IMM-urilor

şi îmbunătăţirea mediului de afaceri –
ORIZONT 2020
- Programe cu finanţare de la bugetul de stat, implementate de către Departamentul pentru IMM, Mediul de
Afaceri şi Turism
- Schema de ajutor de minimis “Locuri de muncă subvenţionate”
- Programul de sprijinire a antreprenoriatului “România HUB – ţara tinerilor întreprinzători”
-Finaliz area unor proiecte de acte
normative, precum: lege privind investitorii individuali – business angels,
lege privind incubatoarele de afaceri,
lege privind Mediatorul de credite pentru IMM.

În concluzie Secretarul de Stat a
amintit că misiunea Departamentului
pentru IMM, Mediul de Afaceri şi Turism este aceea de a crea un mediu favorabil afacerilor, iniţiativei private
şi spiritului antreprenorial, de a sprijini crearea şi dezvoltarea de întreprinderi, de a promova valorile şi tradiţiile
româneşti, de a stimula creşterea
competitivtăţii întrerinderilor şi de a
crea un mediu favorabil atragerii investitorilor.

O contribuție substanțială în cadrul
lucrărilor Forumului a fost adusă de o
serie de alte intervenții, cum ar fi cea
privind
sectorul
energetic
al
Vicepreședintelui CCIRO.IT, Cornel Dinu sau intervenția doamnei
Alessandra Bianchi (Vicepreședinte
Confartigianato Roma) privind artizanatul.
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Grupul italian Bazzica-Promass
produce și comercializează SISTEMUL CONSTRUCTIV ICF ITALIA
(www.icfitalia.eu), format din cofraje
de polistiren, care permit crearea de
structuri de construcții formate din
pereți portanți din beton armat, rezistente la cutremur și caracterizate
printr-o înaltă eficiență energetică.

garantează în același timp:
•Calitate
•Reducerea costurilor de construcție
•Accelerarea operațiunilor de
execuție
•Respectarea normele tehnice în vigoare
•Reducerea riscurilor pentru muncitori
•Izolație acustică
•Izolație termică
•Materiale certificate

Sistemul de construcții ICF ITALIA
PENTRU CONSTRUCȚIILE VIITORULUI

Panourile ICF Italia sunt realizate
din module cu dimensiuni de
120*52.5 cm și sunt disponibile cu un
strat de izolației cu o grosime care
variază de la 6 până la 15 cm și cu strat
de beton, a cărui grosime variază de la
15 până la 30 cm. Prin operațiuni simple de asamblare, cofrajele ICF permit
obținerea pereților portanți din beton
armat
în
conformitate
cu
reglementările europene în vigoare,
pereți fiind deja izolați. Astfel este foarte probabil ca respectiva clădire să se
încadreaze în clasa energetică A sau
chiar să devină un consumator "pasiv",
ceea ce înseamnă consum energetic
zero, atât iarna cât și vara.

În ultimii ani SISTEMUL DE
CONSTRUCȚIE ICF ITALIA a
reușit să găsească numeroase aplicări
în realizarea clădirilor rezidențiale în
Italia și în diferite țări europene.

Fazele de construcție sunt simple și
intuitive,
permițând
executarea
lucrărilor extrem de rapid, chiar și în
prezența lucrătorilor nespecializați.
Realizarea pereților are loc prin plasarea succesivă a panourilor: după fixarea primului rând de panouri, se
continuă cu introducerea unor tije di
fier orizontale și cu fixarea
următoarelor rânduri de panouri, până
când se ajunge la înălțimea stabilită în
faza de proiectare. În acest moment se
începe turnarea jetului final de beton
care realizează zidul propriu-zis.

Sistemul de construcție include, în
plus față de cofraj-perete ICFITALIA
și sistemul "podea", denumit MONOBI’. În acest caz vorbim despre panouri modulare 60x60 cm realizate din
EPS- POLISTIREN EXPANDAT
IMPRIMAT cu inserții metalice adecvate structurii finale, care oferă posibilitatea de a fi asamblate la fața locului
în șantier, minimizând astfel costurile,
în special cele de transport și simplificând în mod semnificativ operațiunile
de execuție. Cu panourile ICF MONOBI’, devine posibilă crearea podelelor din blocuri de beton armat mono
sau bi-direcțional, deosebit de eficiente
din punct de vedere structural.

Finisajele sunt realizate în mod normal cu sisteme "uscate", folosind
plăci de rigips, care sunt înșurubate direct pe suprafața panourilor ICF și apoi
finisate cu chit clasic.

Prin urmare tehnologia ICF ITALIA este inovativă în ceea ce privește
viteza de execuție și caracteristicile termice, acustice și antiseismice care sunt
conferite clădirilor, precum și
raționalizarea operațiunilor de pe
șantier.
Rezultatele finale sunt incomparabile cu cele obținute prin sistemele
tradiționale.

Tehnologia ”peretelui ICF”,
împreună cu ”podeaua ICF MONOBI’”, reprezintă ”sistemul casa”
constituit din elemente integrate, care

Întâlnire interinstituţională la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie a României din Bucureşti
Bucureşti. La întâlnirea organizată de CCIRO Italia
au participat reprezentanţi ai Guvernului, ai mai multor ministere şi mediului de afaceri din România.

În data de 29 ianuarie 2014, preşedintele CCIRO
Italia, Eugen Terteleac, a participat la o întâlnire de
lucru interinstituţională organizată Palatul Camerei
de Comerţ Naţionale a României (CCIR) de la

Întâlnirea a avut ca scop principal prezentarea
activităţilor Camerei de Comerţ a României în Italia,
un exemplu de internaţionalizare a activităţii CCIR.
Vicepreşedintele Camerei Naţionale, Preşedintele
CCI Bucureşti, Sorin Dimitriu a explicat cum s-a
făcut până acum internaţionalizarea CCIR: CCI
Bucureşti a deschis reprezentanţe în Emiratele Arabe
- Sharjah, R.P. China - Beijing şi în Maroc - Rabat,
reprezentanţe bazate pe un model ce vizează organizarea unor expoziţii permanente cu produse
româneşti.
Eugen Terteleac, preşedintele CCIRO Italia, a prezentat în detaliu activitatea din Italia, a vorbit despre

parteneriatele încheiate cu Camere de Comerţ şi patronate din regiunile importante ale Italiei, de organizarea forumurilor economice şi a misiunilor
economice în România.

Secretarul de stat de la Ministerul Economiei,
Adrian Volintiru, a lăudat activitatea Camerei din
Italia, iar preşedintele CCI Bucureşti, Sorin Dumitriu,
a felicitat conducerea Camerei din Italia "pentru
eficienţă, pentru că într-un interval de timp atât de
scurt s-au realizat nişte paşi concreţi".

Seara, delegaţia din Italia a participat la Recepţia
anuală în cinstea Corpului Diplomatic acreditat la
Bucureşti, la care au participat ministrul de Externe,
Titus Corlăţean şi omul de afaceri Ion Ţiriac. g

Gala ”Topul Firmelor"
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CCIRO Italia a reluat ”în forță” colaborarea cu
Camera de Comerţ şi Industrie a României

CCIRO Italia a participat joi, 6 noiembrie 2014 la Gala Topului
Naţional al Firmelor (ediţia a XII-a),
eveniment organizat la Romexpo de
către Camera de Comerţ Naţională.
Evenimentul marchează depăşirea
neînţelegerilor care au dus, pentru o
scurtă perioadă, la întreruperea
relaţiilor strânse de colaborare între
Camera Naţională şi Camera de la
Roma.
Începând de anul viitor, conform
discuţiilor dintre preşedintele CCIRO
Italia, Eugen Terteleac şi preşedintele
Camerei de Comerţ Naţionale, Mihai
Daraban, antreprenorii români de succes din Italia vor avea reprezentanţi în
“Topul Naţional al Firmelor”.

Iată comunicatul CCIRO Italia:
"Camera de Comerţ şi Industrie a
României i-a premiat pe cei mai
performanţi oameni de afaceri din România, în cadrul Galei Topului
Naţional al Firmelor, eveniment care a
marcat noua strategie de dezvoltare a
CCIR, orientată către creşterea nivelului comerţului intern şi extern şi
internaţionalizarea
companiilor
româneşti.
Cu acest prilej, Camera de Comerţ
şi Industrie a României – singura entitate abilitată printr-o lege organică să
organizeze Topul Firmelor, a acordat
premii de excelenţă în afaceri şi jurnalism.

Topul Naţional al Firmelor organizat de CCIR este o „lucrare laborioasă,
o carte de vizită a mediului de afaceri
din România”, în cadrul căreia au fost
premiate 6.486 de companii, a punctat
Preşedintele CCIR, Dl. Mihai Daraban, în deschiderea Galei TNF 2014.
Dl. Daraban a felicitat companiile premiate şi a rugat mediul de afaceri să se
alăture cu încredere Camerelor de
Comerţ, „un factor de moderaţie între
decidentul politic şi mediul de afaceri”.

„În prim planul Ministerului Economiei este mediul de afaceri”, a declarat
Ministrul Economiei, dl. Constantin
Niţă, notând că, prin parteneriatul cu
CCIR, mediul de afaceri „va fi cât mai
bine reprezentat în străinătate”. Ministrul Economiei a felicitat oamenii de
afaceri pentru premiile obţinute şi le-a
urat succes în activitate.
Celebrat în cadrul unei Gale la care
au participat cca. 500 de invitaţi –
companii,
reprezentanţi
ai
Autorităţilor, ai Corpului Diplomatic
acreditat la Bucureşti, Topul Naţional
al Firmelor a fost organizat în baza

uneiÎncepând
metodologii
axată
peconform
indicatori
de anul
viitor,
discuţiilor dintre preşedintele CCIRO Italia,
precum
cifra
de
afaceri
netă,
profitul
Eugen Terteleac (stânga) şi preşedintele
Camerei de Comerţ Naţionale, Mihai
Daraban (dreapta), antreprenorii români de succes din Italia vor avea
reprezentanţi în “Topul Naţional al Firmelor”.
din exploatare, eficienţa utilizării
resurselor umane şi a capitalului angajat.
Ediţia a XXI-a din 2014 a Topului
Naţional al Firmelor a clasat pe primele locuri la nivel naţional 589 de
firme care activează în cercetare, dezvoltare şi high-tech; 2.393 de companii
industriale; 346 de firme din domeniul
agricol, pescuit sau piscicultură; 281
de firme de construcţii; 1.955 din sectorul serviciilor şi 922 din comerţ-turism.
Dintre acestea, 919 firme au primit
Premiul Naţional (locul I), în timp ce
797 de companii s-au clasat pe locul II
şi 717 companii pe locul III, primele
trei locuri însumând o cifră de afaceri
de 80 mld. Euro.”

Consider că mediul de afaceri trebuie susţinut mai mult în această
perioadă de criză. Statul, instituţiile de
resort, camerele de comerţ trebuie să
coopereze în vederea identificării de
soluţii pentru mediul de afaceri: programe, legi care să faciliteze şi să stimuleze mediul de afaceri.

CCIRO Italia conlucrează bine atât
cu instituţiile italiene cât şi cele
româneşti.

După înfiinţarea departamentului
“Clubul oamenilor de afaceri de la
Roma”, preşedintele CCIRO Italia
Eugen Terteleac a discutat cu
preşedintele Camerei de Comerţ
Naţionale, Mihai Daraban, pentru a
permite antreprenorilor români de succes din Italia să participe la “Topul
Naţional al Firmelor” de anul viitor.
Antreprenorii români din Italia trebuie
premiaţi în cadrul evenimentului din
2015 şi pentru a le reda încrederea acestora în instituţiile statului român, pentru a le recunoaşte afaceriştilor români
din diaspora capacităţile lor antreprenoriale: vârsta, dinamism, cifra de afaceri, ş.a.m.d.
“Sunt convins, acum, când se reiau
colaborările între cele doua instituţii,
avantajele vin în primul rând către economia românească, către români, către
oamenii de succes” a declarat Eugen
Terteleac, preşedinte CCIRO Italia.
Direcţia de comunicare
CCIRO Italia
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Eveniment deosebit:

Cu ocazia aniversării
unui an de activitate,
CCIRO Italia a inaugurat
primul birou de turism pentru românii din Italia si a
înfiinţat noua televiziuni a
românilor din Europa,
DACIA TV. Aceasta televiziune este disponibilă pe
DTT Italia (digitale terreste), din luna septembrie
2014, în regiunile Abruzzo,
Toscana şi Lazio.

Aș vrea să prezint în rezumat câteva
din activitățile desfășurate în ultima
lună, activități care mi-au adus multă
bucurie, sentiment pe care-l impart cu
voi, cu voi buni prieteni ai CCIRO,
membri și nemembri, înscriși sau încă
neînscriși în această structură
camerală, cititori ai Revistei noastre
lunare.
Este vorba despre participarea mea,
ca vicepreședinte al CCIRO, la
serbările ocazionate de Perioada
Crăciunului și a Anului Nou,
manifestări organizate în România de
companii italiene care operează /
există de mult timp în țara noastră.
Enumăr câteva precum:
*AVA – companie internațională ce
colaborează cu PETROM în sectorul
extracției petrolului, firma AVA comercializând produse specifice pentru
ridicarea presiunii zăcămintelor;
*Clubul investitorilor italieni;
*SIS Eastern – Filială a Societății italiene ‘’SIS Servizi di Sicurezza’’ – cu
sediul la Pescara;
*Confindustria cu participarea Ambasadei Italiei.
Merită amintită și expoziția ‘’Christmas Bazaar’’ organizată la ROMEXPO de către IWA – International
Women’s Association unde Italia a
fost prezentă cu peste 30 de companii
care au expus produse tradiționale.
Pe parcursul acestor manifestări cu
prezența
și din partea multor
reprezentanți
ai
companiilor
românești am avut posibilitatea să
vorbesc despre activitatea bogată pe
care CCIRO a desfașurat-o pe parcursul anului, dar și de numeroasele
Forumuri economice-comerciale organizate de Camera de Comerț a României în Italia de la înființare până
în prezent.
Cu cel mai bun gând folosind
această ocazie transmit tuturor cititorilor Revistei noastre, acum la ceas de
Mare Sărbătoare, toate urările mele
de bine, de frumos, de sănătate și
Pace, de forță și de speranță, de prietenie adevarată.

Ioan Corneliu DINU
vicepreședinte CCIRO Italia

Târgul România-Italia, ediția 2013
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A treia ediţie a Târgului
România-Italia de la Roma
Organizat în perioada 30
noiembrie - 1 decembrie 2013,
a avut 20.000 de vizitatori

Adrian
Volintiru
şi Eugen
Terteleac
au tăiat
panglica

Târgul România - Italia, organizat
de Reprezentanţa Camerei de Comerţ
şi Industrie a României în Italia
(CCIRO Italia), este un eveniment deja
tradiţional la Roma. Ediţia a treia a Târgului a fost organizată la Teatrul Tendastrisce în perioada 30 noiembrie - 1
decembrie 2013, în aceeaşi locaţie în
care Asociaţia Românilor din Italia
(ARI)
a
invitat
comunitatea
românească la Spectacolul de Ziua
Naţională.
Peste 20.000 de români au fost
împreună la evenimentele din 30 noiembrie şi 1 decembrie 2013, la Teatrul
Tendastrisce din Roma.

Sâmbătă, 30 noiembrie 2013, la ora
15.30, Târgul România - Italia a fost
inaugurat de secretarul de stat din
Ministerul Economiei, Adrian Volintiru. Secretarul de stat a venit special
de la Bucureşti cu o invitaţie pentru românii din străinătate, de a se întoarce
pentru a investi în România, iar pentru
firmele româneşti, de a se extinde peste
tot unde sunt comunităţi importante de
români, în primul rând la Roma.
Unul dintre cele mai apreciate standuri de la Târg a fost cel al poetului
Mircea Dinescu, venit să-şi promoveze personal vinul produs în podgoriile pe care le deţine în România.
Poetul a oferit personal vizitatorilor
gustări din produse tradiţionale de la
fermele sale, s-a fotografiat cu românii
şi a dat autografe celor care-i cumpărau
cărţile de poezii.

Târgul România - Italia este organizat cu scopul de a promova firmele interesate de comunitatea românească
din Italia. Au participat firme din industria alimentara, cu o largă gamă de
produse tradiţionale şi bio, din turism
(staţiuni, agroturism, turism medical,
etc.), servicii (telefonie mobilă, transport aerian, bănci, transfer de bani,
servicii medicale, consultanţă, etc.).
În după-amiaza zilei de 30 noiembrie, la Teatrul Tendastrisce a avut loc
un spectacol de muzică populară, cu
ocazia Zilei Românilor de Pretutindeni. A doua zi, duminică, 1 decembrie, a doua zi a Târgului România
Italia, a avut loc spectacolul cu ocazia
Zilei Naţionale, transmis in direct în
România de postul Realitatea TV.
Din 2013, "Târgul România - Italia"
este organizat de către Camera de
Comerţ şi Industrie a României în Italia
(CCIRO Italia) şi Asociaţia Românilor
din Italia. g

Mircea Dinescu şi-a
promovat producţia
Produse tradiţionale
promovate la Târg

CCIRO Italia, scurt istoric

În data de 3 iulie 2013, la Accademia di Romania din Roma a fost
inaugurată Reprezentanţa Camerei
de Comerţ şi Industrie a României în
Italia (CCIRO Italia). Înfiinţarea unei
astfel de structuri a fost prevăzută în
Statutul Asociaţiei Românilor din
Italia încă din 2003.
După înfiinţare, CCIRO Italia a
demarat un program ambiţios de expansiune în teritoriu, prin semnarea

unor acorduri cu Camerele de
Comerţ locale şi organizarea unor forumuri economice cu întreprinzători
români şi italieni. În acelaşi timp au
fost organizate misiuni economice în
România, de promovare a unor investitori italieni.
Până acum au fost semnate acorduri de colaborare cu două instituţii
italiene: Camera de Comerţ din
Aquila şi Camera de Comerţ din Perugia. Au fost organizate forumuri
economice la Roma, Firenze, Torino,
Verona, Aquila, Perugia şi Chieti.
Acordurile semnate cu instituţiile
italiene prevăd, în general, promovarea investiţiilor în teritoriul de
competenţă, construirea de relaţii comerciale în domenii cu mare
potenţial, prezentarea realităţilor productive şi a oportunităţilor de
investiţii , prin organizarea de forumuri economice, seminarii şi alte
evenimente specifice.
Preşedintele CCIRO Italia,
Eugen Terteleac a participat la im-

Adrian Volintiru: "Vrem ca românii din Italia să se întoarcă în România"

Secretarul de stat din Ministerul
Economiei, Adrian Volintiru, a fost
cel care a inaugurat ediţia a treia a Târgului România - Italia de la Roma.
Numit de puţin timp în funcţie, a
fost prima data în calitate oficială în
Italia.
Adrian Volintiru a declarat că se fac
eforturi la Bucureşti pentru ca românii
din diaspora să se întoarcă acasă:
"Pentru românii din străinătate, nu
ştiu dacă suntem cel mai perfect guvern
al României, dar facem toate eforturile
să-i aducem în ţară pe cei care doresc.
Asta înseamnă mult, înseamnă o
strategie naţională de reindustrializare,

de creare de locuri de muncă.
În principiu, este un interes pentru
ca românii din Italia să se întoarcă.
Pentru că, la fel ca în America, sunt
nişte temerari, care au curaj, care au o
experienţă, care au o pregătire
profesională care le permite să se integreze aici. Deci ne lipseşte forţa lor de
muncă în România, în mod real."
Adrian Volintiru, înainte de a fi secretar de stat la Ministerul Economiei,
a fost preşedinte al Autorităţii pentru
Administrarea Activelor Statului
(AAAS). Anterior, el a lucrat ca director la mari companii: Rompetrol, Relad
şi Vulcan Bucureşti. g

Adrian Volintiru
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Secretarul General
Andrea Amato:
”2014 un an foarte
important, an în care
am continuat să
construim punți și să
dărâmăm ziduri”

Anul 2014 este pe cale să se încheie,
iar odată cu acesta și cel de-al doilea an
de activitate al Camerei de Comerț și
Industrie a României în Italia. Pe parcursul ultimului an, angajamentul nostru a crescut, iar rezultatele obținute
de CCIRO Italia au fost numeroase,
mulțumită acțiunilor noastre concrete,
realizate cu intenția de a răspunde real
nevoilor antreprenorilor români și italieni, care într-o perioadă de profundă
criză au regăsit în CCIRO Italia sprijinul de care aveau nevoie. Realizarea
diverselor evenimente și a misiunilor
economice
a
facut
posibilă
cunoașterea în mod profesional și
instituțional a tuturor activităților
organizației noastre, iar multe companii italiene au beneficiat de o relație
directă cu companii din România,
făcând astfel posibilă deschiderea unor
canale de comunicare pentru viitoare
colaborări atât pe plan economic cât și
pe planul parteneriatelor.
Fideli obiectivelor noastre statutare,
activitățile noastre nu au urmărit doar
o deschidere a canalelor economice, ci
ne-am dorit - și în acest an am experimentat aceasta - să fim creatori de locuri, de idei, într-un moment în care
oamenii se întâlnesc pentru a căuta
soluții la criza cu care ne
confruntăm, relațiile interpersonale
sunt sincere, iar activitățile sunt, de
asemenea, de tip social și instituțional.
Am promovat și coordonat misiuni
economice, forumuri, studii, cercetări,
dezbateri și seminarii.
Misiunile economice desfășurate în
ultimul an, au dat posibilitatea
reprezentanților companiilor românești
și italiene să se întâlnească, să se raporteze, pentru a găsi soluții comune și
pentru a atrage noi investiții atât în
România cât și în Italia. Adesea, evenimentele noastre au permis dialogul
între oameni, antreprenori sau nu, italieni sau români și instituții. Asta s-a
întâmplat de exemplu la Torino, acolo
unde primarul Piero Fassino ne-a onorat cu prezența sa, subliniind astfel
importanța activității noastre de sprijin
acordat întreprinderilor create de românii din regiunea Piemonte. La fel s-a întâmplat și la Florența, unde, împreună
cu primarul Matteo Renzi am organizat, poate chiar cel mai bun Forum
.
(continuă în pag.8)

Bilanț al acțivității - 2014
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*Andra Enea Coordonator birou operativ CCIRO Italia

La final de an toți suntem obisnuiți
a face un bilanț al activității
desfășurate. Pentru CCIRO Italia,
anul 2014 deși aflat sub amprenta
crizei economice, a fost unul plin de
realizări atât pe plan atât economic
cât și instituțional.

•Crearea de inițiative specifice: seminarii, conferințe, evenimente, târguri și facilitarea participării
membrilor asociați ai CCIRO Italia la
acestea.

•Susținerea companiilor (române
sau italiene), în procesul de organizare, management și dezvoltare a business-ului;
•Sprijinirea start-up antreprenorial
prin intermediul proiectului „Incubatorul de afaceri”, cu scopul de a promova realizarea concretă a ideilor
inovative și crearea de noi companii
în contextul pieței românești;
•Promovarea activității societăților
pe piața națională și internațională;
•Implementarea inițiativelor destinate soluționării problemelor privind
gestionarea și dezvoltarea afacerilor;
•Semnarea de acorduri specifice
pentru a favoriza buna funcționare a
societăților;

lia a semnat un protocolul de
înțelegere, un pas foarte important
pentru
numeroasele
societăți
românești prezente pe teritoriul
Romei și Provinciei. O colaborare puternic dorită de ambele părți atât pentru a facilita și consolida dezvoltarea
economică
a
numeroșilor
întreprinzători care au decis să-și
deschidă o afacere in Italia, cât și pentru a oferi răspunsuri clare la nevoile
de afaceri.

În tot acest an am încercat să
continuăm activitățile care ne-au consacrat și anume:
•Reprezentarea tuturor categoriilor;

Deși a fost un an dificil sub toate
aspectele am reușit în luna mai 2014,
să deschidem un nou birou operativ la
Roma. Noul sediul se află în încinta
sediului central al Confartigianato Imprese Roma cu care Camera de
Comerț și Industrie a României în Ita-

Noul parteneriat a pus la dispoziția
întreprinderilor românești, pe lângă
toate serviciile oferite de organizația
noastră o gamă vastă de servicii ale
partenerului nostru, printre care amin-

tim:
•Credit - Finanțări- Start Up
Societăți- check-up gratuit;
•Sănătate și siguranță la locul de
muncă- check-up gratuit;
•Asistență sindicală și politici ale
muncii in regiunea Lazio;
•CEnPI: trimițând ultima factură
de energie electrică sau gaz se poate
avea un deviz gratuit; în plus se
asigură 15% de discount la toate contractele asociaților și familiarilor
societăților asociate.
Chiar dacă am înfruntat perioade
uneori foarte dificile am reușit să ne
menținem în echilibru încrezători în
viitor, dar mai ales încrezători în capacitatea noastră de a depăși cu demnitate orice obstacol. Și am făcut bine,
deoarece rezultatele nu au încetat să
apară și aici mă refer în special la
îmbunătățirea relațiilor cu instituțiile
Statului Român și anume Camera de
Comerț Națională.
Un succes important a fost reprezentat de semnarea în data de 4 decembrie 2014 a unui Memorandum de
Înțelegere cu Departamentul pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul
de Afaceri şi Turism (DIMMMAT)
din cadrul Guvernului României, prin
care cele două instituţii și-au propus
să conlucreze în elaborarea şi implementarea unor politici de susţinere a
investitorilor români şi italieni
interesaţi să investească în economia
românească.
Pentru Anul 2015 obiectivul
organizației noastre este acela de a
continua activitatea pe același trend
ascendent care a caracterizat anul
2014.
Îmi rezerv onoarea de a vă adresa
tuturor calde urări de Sărbători Fericite și un An Nou Îmbelșugat!
Andra Enea
Coordonator birou operativ
CCIRO Italia
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CCIRO Italia, seminar pe teme agricole la Roma
“România are nevoie de experienţa italiană”

În data de 29 noiembrie 2013 a avut
loc la Roma, la Accademia di Romania,
a patra ediţie a Forumului Economic
Italia-Romania, care a avut ca subiect
principal cooperare strategică dintre
cele două ţări pentru dezvoltarea companiilor din sectorul agro-alimentar.
Obiectivul comun este cel de a identifica noi strategii pentru a depăşi criza,
cu ajutorul noilor instrumente, cum ar
fi delocalizarea şi internaţionalizarea
întreprinderilor.

După salutul Ambasadorului României în Italia, Dana Manuela Constantinescu, care a lăudat iniţiativa
promovată de către Camera de Comerţ
şi Industrie a României în Italia şi de
ICEPS, au urmat discursurile mai multor reprezentaţi ai instituţiilor italiene
şi române care au participat la acest
workshop.
Preşedintele CCIRO Italia, Eugen
Terteleac a deschis şedinţa, vorbind
despre cetăţenii români care participă
în mod activ la sectorul agriculturii italiene. În acest sector sunt angajaţi 117
mii de români.
"Astăzi vorbim despre cooperarea
strategică în sectorul agro-alimentar,
proiect important pentru Italia, crucial
pentru România.", a afirmat Eugen Terteleac.
"România, odată grânarul Europei,
are nevoie de experienţa italiană, de
investiţii din sectorul privat. Cu
siguranţă
pentru
companiile
producătoare de maşini agricole, România este o piaţă interesantă. În acest
domeniu fondurile UE alocate pentru
România sunt accesibile pentru companii sau investitorii italieni interesaţi de
piaţa românească, a mai spus
preşedintele CCIRO Italia.
Achim Irimescu, secretar de stat
la Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale din România, a subliniat cantitatea mare de teren utilizabil în România, subliniind că din
ianuarie 2014 dispar unele constrângeri
cu privire la achiziţionarea de terenuri
agricole de către străini. Toţi cetăţenii
şi companiile europene vor putea să
cumpere terenuri în România. Secretarul de stat a prezentat apoi planurile de
dezvoltare şi de investiţii în acest sector
promovate de către guvernul român.
Andrea Amato, secretarul general
al Camerei, a amintit că Italia este cel
mai mare proprietar din România, cu
aproximativ 30 % din terenurile arabile
deţinute de companii italiene. El a reamintit prezenţa pe teritoriul român a
unor mari companii italiene, cum ar fi
Colussi, Scotti şi Antinori. Datele analizate cu privire la programul naţional
de dezvoltare rurală, care a avut programate, în perioada 2007/2013, fonduri în valoare de 8,21 miliarde de
euro, plan care s-a oprit însă la 56%.
Andrea Amato a subliniat, de asemenea, faptul că în România agricul-

Două întâlniri organizate de
CCIRO Italia la Roma

În 29 noiembrie, la Accademia
di Romania, în 30 noiembrie la
Teatrul Tedastrisce

Seminar pe teme
agricole la Roma

Creşte interesul
pentru România

Alfredo Ranieri Montuori, Michele Maria Biallo, Andrea Amato

tura contribuie la realizarea unui procent de 7% din PIB, faţă de o medie
UE de 1,7%, iar producţia agricolă a
crescut de patru ori în ultimul deceniu.
Marco Scurria, deputat în Parlamentul European, a vorbit despre
noua politică agricolă comună (PAC)
din Europa. Parlamentul European de
la Bruxelles a aprobat, în 27 noiembrie
2013, acordul încheiat în Consiliul European cu privire la reforma politicii
agricole europene.
Noua politică agricolă comună
(PAC) are trei obiective strategice: asigurarea siguranţei alimentare pe termen lung pentru cetăţenii europeni şi
aducerea unei contribuţii la satisfacerea
unei cereri mondiale din ce în ce mai
ridicate de produse alimentare, producerea sustenabilă de alimente diversificate şi de calitate şi menţinerea, în
acelaşi timp, a resurselor naturale şi a
biodiversităţii, precum şi asigurarea
viabilităţii regiunilor rurale.
Marius Cristian Cristea, consilier
economic la Ambasada României din
Italia a prezentat în mod oficial situaţia
economică a României, situaţia schimburilor economice dintre România şi
Italia, precum şi oportunităţile de
investiţii reale de pe piaţa românească.
România, în prezent, este cea mai
atractivă piaţă pentru investitorii din
Europa de Sud-Est.
România este al şaselea mare
producător european de cereale, iar costul de teren în România este cu mult
sub media UE, variind de la o regiune
la alta, ajungând la o medie de între
1.500 şi 2.000 de euro pe hectar. g

Banca Transilvania a inaugurat prima sucursală în capitala Italiei
Banca Transilvania, singura bancă
românească din Italia, a inaugurat oficial Sucursala BT Roma în data de 6
februarie 2014.

Horia Ciorcilă şi
Dana Constantinescu

Evenimentul a început cu momentul
tăierii panglicii de către Excelenţa Sala,
doamna Dana Constantinescu – Ambasadorul României în Italia, dl Horia
Ciorcilă – Preşedintele Consiliului de
Administraţie BT, dl Roberto Marzanati – Vicepreşedintele Consiliului de
Administraţie al băncii şi dl Omer Tetik
– directorul general BT. La eveniument
a participat şi preşedintele CCIRO Italia, Eugen Terteleac.
În cadrul discursului susţinut cu

această ocazie, Horia Ciorcilă a declarat: "Sperăm ca în Italia să avem succesul din România.".

Omer Tetik a afirmat, în cadrul discursului său: "Italia este o piaţă nouă
pentru noi, o provocare. Românii de
aici au, de acum înainte, prin Banca
Transilvania, banca lor".

Mesajul dnei Dana Constantinescu,
Ambasadorul României în Italia, în cadrul Guest Book-ului evenimentului,
este următorul: "Bun venit la Roma şi
mult succes primei bănci româneşti în
Italia, Banca Transilvania. Afaceri cât
mai profitabile pentru bancă, pentru
clienţii români şi cei italieni". g
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(continuare din pag.6)
...Economic al anului 2014, în
splendidul cadru al Palazzo Vecchio,
în compania reprezentanților Confartigianato Imprese Toscana și Assimprese
Firenze. Așa a fost, de asemenea la Verona, unde primarul Flavio Tosi a
amintit
cooperarea
reciprocă,
importanța activității întreprinderilor
originare din regiunea Veneto în România și prezența istorică a comunității
românești din Verona care reprezintă
3% din populație .
La fel ca și în 2013, în acest an neam dorit să inaugurăm a doua ediție a
Forumurilor la L'Aquila. Împreună
cu președintele Camerei de Comerț și
Industrie, Lorenzo Santilli și cu Giuseppe Di Pangrazio, președintele Consiliului Regional Abruzzo, pe baza
Memorandumului de Înțelegere semnat
în octombrie 2013, am recreat o oportunitatea confruntării și dialogului între
autorități, instituții, antreprenori români și din Abruzzo. De asemenea
împreună, am întărit convingerea
noastră, potrivit căreia nu există dezvoltare economică fără o cooperare
socială și culturală sănătoasă.
L'Aquila, Perugia, Torino, Milano,
Florența, Bologna, San Salvo și, desigur, Roma și București, dar și
Constanța, Brașov, Cluj - Napoca și
Timișoara, sunt orașele în care am organizat forumuri, misiuni economice, am participat la diverse
evenimente, am pus în contact antreprenori, am cunoscut oameni noi, creând posibilitatea dialogului, a
participării, coeziunii, promovării,
chiar și culturale conștienți și onorați
de importanța angajamentului nostru
nu doar în sectorul economico-tehnic.
Am pus bazele unor colaborări economice și de parteneriat.
Am semnat acorduri și memorandumuri cu instituții, ministere, camere de comerț, organizații și
asociații, în România și în Italia,
toate în sprijinul investitorilor. În beneficiul tuturor acelor investitori, nu
numai a celor înscriși la CCIRO.IT,
care prin muncă grea și sudoare luptă
pentru a menține deschisă propria afacere, caută soluții pentru a evita închiderea propriei fabrici, intenționează să
delocalizeze, să investească sau doar să
se raporteze la una dintre piețele italiene sau române.
Am reacționat la criză cu acțiuni
concrete, cu mișcarea și tenacitatea
care îi caracterizează pe cei care
intenționează să meargă mai departe în
ciuda adversităților.
Într-o perioadă de profundă criză și
"furtuni" neîntrerupte nu putem construi ziduri. Trebuie să ne unim și cu
putere să dărâmăm acele ziduri care
încă mai există, simbolul unui gând
vechi condamnat de către istorie.
Activitatea noastră, în complexitatea
sa, tinde spre același orizont, pentru toți
cei care au decis să ni se alăture, români și italieni, indiferent de limbă.
Suntem și vom continua să fim creatori
de punți.
Andrea Amato
Secretar General CCIRO Italia

Bursa investiţiilor
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Au fost prezentate
avantajele oferite de ţara
noastră şi domeniile
prioritare investiţionale.

Participanţii la Forum,
întreprinzători români şi
italieni, au pus întrebări în
special despre cum se pot
accesa fonduri europene
Care sunt cele mai bune
oportunităţi pentru investiţii în România pentru italieni?
Despre aceasta s-a vorbit la al cincilea Forum economic organizat de
Reprezentanţa Camerei de Comerţ şi
Industrie a României în Italia (CCIRO
Italia), intitulat “Bursa oportunităţilor
şi a investiţiilor”
Forumul a fost organizat la Roma,
în data de 30 noiembrie, în cadrul evenimentelor prilejuite de sărbătorirea
“Zilei Romanilor de Pretutindeni” şi
a "Zilei Naţionale a României".
În deschiderea Forumului, Eugen
Terteleac, preşedintele CCIRO Italia, a subliniat rezultatele Camerei de
Comerţ şi Industrie a României în Italia, de la constituire şi până la sfârşitul
anului.
“Rezultatele sunt foarte bune: cinci
Forumuri economice, 15 misiuni economice în România, 3 prezentări de
investiţii la Camera de Comerţ
Naţională, dar şi zeci de întâlniri cu
autorităţi române şi italiene.
Astăzi, când România are nevoie
mai mult ca niciodată de investiţii externe pentru relansarea economiei,
CCIRO Italia devine un promotor al
oportunităţilor care le oferă ţara
noastră, un “ambasador” al economiei
româneşti în Italia.", a spus
preşedintele CCIRO Italia.
Instituţia are în program două
direcţii de lucru. Una este dedicată
celor peste 49.000 de antreprenori români din Italia care trebuie sprijiniţi
cu servicii concrete, cum ar fi garantarea creditelor, formare profesională,
participarea la licitaţii publice şi
asistenţă fiscală.
A doua axă de lucru este dedicată
investitorilor din Italia (români şi italieni) care “intră” pe piaţa românească
şi au nevoie de anumite servicii:
asistenţă pentru delocalizarea în România a producţiei, asistenţă fiscală,
informaţii, proiecte europene şi toate

celelalte servicii pe care le
gestionează Sistemul Cameral românesc.
Relatorii la Forum au vorbit pe larg
despre oportunităţi de investiţii, fonduri europene, servicii, colaborare
instituţională.
Andrea Amato, secretar general
al CCIRO Italia a prezentat pe larg
activitatea Camerei, dar şi acordurile

“CCIRO Italia - promotor
al oportunităţilor, un
“ambasador” al economiei
româneşti în Italia.”
cu alte camere de comerţ italiene pe
care CCIRO Italia le-a încheiat, acorduri cu instituţii europene, bănci şi patronate disponibile pentru membrii
Camerei.
Corneliu Dinu, vicepreşedinte
CCIRO Italia, expert în proiecte în
domeniul energiei a subliniat politicile statului român la dispoziţia investitorilor în această ramură a
economiei româneşti.
Marius-Cristian Cristea, reprezentantul biroului de promovare
comercială de la Ambasada României
din Roma a vorbit despre politicile de
susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri din România, la oportunităţile oferite de statul
român, la posibilităţile de investiţii în
domeniul energetic, în special în energia regenerabilă, în infrastructura
românească, a reamintit de excelenta
colaborare românească cu instituţiile
italiene, cu asociaţiile profesionale,
colaborare care a reprezentat în ultimii 23 de ani un punct de referinţă
pentru îmbunătăţirea cooperării economice şi comerciale bilaterale, precum şi pe terţe pieţe.
Au fost prezentate oportunităţile de

afaceri pe care mediul de afaceri din
România îl oferă, precum şi evoluţiile
generale ale relaţiilor economice romano-italiene şi în mod special posibiltatile de colaborare ale sectorului
întreprinderilor mici şi mijlocii din
România şi din Italia, în special în
sectorul agro-alimentar.
Marius Cristea a reaminit efortul
de combatere a efectelor crizei, propunerea şi adoptarea măsurilor de
echilibrare a PIB-ului a măsurilor Guvernului român de relansare
economică şi pentru reluarea
activităţii întregii economii şi a
comerţului, dar şi pentru refacerea încrederii investitorilor în economia
românească, în mediul de afaceri din
România.
Au fost prezentate avantajele oferite de ţara noastră şi domeniile prioritare investiţionale. În context, a fost
subliniată prezenţa din ce în ce mai
importantă a investitorilor italieni în
ţara noastră şi a fost prezentat stadiul
actual al schimburilor comerciale dintre România şi Italia.
Au fost prezentate totodată şi
facilităţile acordate de Guvernul României investitorilor străini precum şi
valoarea totală a fondurilor structurale
alocate de către U.E. României pentru
perioada următoare.
Au mai intervenit Fausto Capalbo
– preşedinte ICEPS (Istituto per la
Cooperazione Economică Internazionale e i Problemi dello Sviluppo),
Alessandra Bianchi – vicepreşedinte
CONFARTIGIANATO Lazio, Mihai
Barbuliceanu, expert în fonduri europene.
Moderatorul evenimentului a fost
Jean Luc Umberto Bertoni.
Participanţii la Forum, întreprinzători români şi italieni, au pus
întrebări în special despre cum se pot
accesa fonduri europene în mai multe
sectoare de activitate (agricultură, turism, comerţ, etc.) şi care sunt
facilităţile pe care România le poate
asigura pentru antreprenorii români
din Italia.
În încheierea Forumului, domnul
Adrian Volintiru - secretar de stat
la Ministerul Economiei a prezentat
pe scurt priorităţile instituţiei din care
face parte şi a închis lucrările Forumului economic “Bursa oportunităţilor şi a investiţiilor”, oferind
sprijinul
Ministerului
pentru
activităţile desfăşurate de Reprezentanţa Camerei de Comerţ şi Industrie
a României în Italia. g
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CCIRO Italia, prezentă la şedinţa solemnă
de aniversare a 150 de ani de la constituirea
Senatului României
Roma, 18 iunie 2014 Reprezentanţii Camerei de Comerţ a
României din Italia (CCIRO Italia),
Eugen Terteleac, preşedinte, şi Corneliu Ioan Dinu, vicepreşedinte, au participat marţi 17 iunie 2014 la Sesiunea
solemnă de la Parlamentul României
consacrată aniversării a 150 de ani de
la constituirea Senatului României.
Reprezentanţii CCIRO Italia au
conferit cu preşedintele Senatului,
Călin Popescu Tăriceanu, cu foştii
preşedinţi Ion Iliescu şi Emil Constantinescu (preşedintele Traian
Băsescu nu a fost invitat) şi cu alţi
invitaţi de seamă de la eveniment. Toţi
au avut cuvinte de laudă la adresa
iniţiativelor desfăşurate de CCIRO Italia. La eveniment au luat cuvântul,
între alţii, premierul Victor Ponta, lideri ai partidelor politice, foşti

Delegația CCIRO împreună cu președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu

preşedinţi ai Senatului, principesa
Margareta.
Senatul a apărut pe scena politică
din ţara noastră la iniţiativa domnito-

Dialog cu fostul președinte al României, Emil Constantinescu

Din iniţiativa CCIRO, cei mai
mari producători de vinuri
din România au participat la
cel mai mare târg de profil
din China

Roma, 26 iunie 2014 - Camera de
Comerţ a României în Italia (CCIRO
Italia), partener alături de Fiera di
Roma la organizarea târgului “Wine
Expo 2014” de la Beijing, a reuşit să
organizeze participarea la acest important eveniment a trei lideri ai pieţii vinurilor din România: Vincon,
Murfatlar şi Jidvei.
Cu această ocazie, participanţii români au devenit membri fondatori ai

bursei vinurilor din Asia, instituţie care
va fi constituită cu ocazia “Beijing
Wine Expo 2014”.
Prezenţa României a fost întregită
de participarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care sprijină
iniţiativa CCIRO Italia. Ministerul a
participat la Târgul “Wine Expo 2014”
organizat la Beijing prin Oficiul
Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole.

rului Alexandru Ioan Cuza, în anul
1864, când, prin plebiscit, românii au
fost de acord cu instituirea unui sistem
bicameral, înfiinţarea unei noi Camere

parlamentare, alături de Adunarea
Deputaţilor.
În timpul dictaturii militare, în toamna anului 1940, activitatea Senatului şi a Adunării Deputaţilor a fost
suspendată, iar în 1946 regimul comunist a dat un decret de desfiinţare
a Senatului. Instituţia şi-a reluat activitatea după Revoluţie, în 1990.
În ultimii ani au existat tentative de
desfiinţare a Senatului, care au culminat, în 2009, cu un referendum pentru
desfiinţarea instituţiei. "Senatul Romaniei a legiferat de-a lungul celor 150
de ani pentru progresul şi dezvoltarea
României şi a contribuit la menţinerea
unui echilibru între puterile statului.
Cred că Statul de Drept din România
ar fi în mare pericol dacă ar dispărea
această importantă instituţie, Senatul.",
a
declarat
Eugen
Terteleac,

La aniversarea a 150 de ani de la constituirea Senatului

Participanți la târgul ”2014 Beijing YanQing International Wine

"2014 Beijing YanQing International Wine Expò", pe scurt "Beijing
Wine Expo 2014" a avut loc între 29 şi
31 iulie.

Pentru Italia, participarea la “Wine
Expo 2014” a fost organizată de Fiera
di Roma şi datorită CCIRO Italia, la
târg participùnd şi România.
"China este printre primii cinci consumatori mondiali de vinuri şi partici-

parea la acest eveniment poate fi o
oportunitate importantă pentru orice
producător de vinuri din Europa. Am
ţinut ca la acest târg să fie prezentă şi
România, pentru a demonstra că
avem şi în acest domeniu produse de
cea mai bună calitate şi că România
poate sta la masă alături de marile puteri din domeniul vinurilor ", a declarat
preşedintele CCIRO Italia, Eugen Terteleac.

Forum economic la Florenţa
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Este primul forum economic
organizat de CCIRO Italia la
Florenţa, dar din acest an
întâlnirea va deveni anuală
Reprezentanţa Camerei de Comerţ a
României în Italia (CCIRO Italia) a organizat la Florenţa, vineri, 31 ianuarie,
primul Forum economic România-Italia din anul 2014, în colaborare cu
Primăria Florenţa.
Întâlnirea, la care au participat
reprezentanţi ai instituţiilor locale şi
mediului privat - întreprinzători italieni
şi români din Toscana - a fost
organizată în colaborare cu Primăria
din Florenţa la Salone de'Dugento de la
sediul primăriei, Palazzo Vecchio.
"Românii sunt în mare majoritate
bine integraţi, muncesc din greu şi
plătesc taxele statului italian, contribuind cu aprox. 1,5% la PIB –ul italian", a spus consulul general al
României la Bologna, Eugen
Şerbănescu, subliniind importanţa
comunităţii româneşti, care, la nivelul
Regiunii Toscana numără peste
110.000 de persoane.
Pe fondul relaţiilor bilaterale excelente, statuate într-un parteneriat caracterizat recent de Ministrul român de
Externe Titus Corlăţean drept „puternic, strategic şi consolidat”, consulul
general Eugen Şerbănescu a evocat
rădăcinile comune cultural-istorice ca
o premiză importantă pentru continuarea şi intensificarea schimburilor comerciale între cele două ţări.
El a salutat organizarea acestui
Forum Economic la Florenţa, moment
de evaluare a competenţelor în domeniu şi a stadiului programelor în curs de
defăşurare, prilej, în acelaşi timp, pentru un larg schimb de cunoştinţe şi
experienţe între autorităţile italiene şi
întreprinzători români şi italieni.
Este primul forum economic organizat de CCIRO Italia la Florenţa, dar
din acest an întâlnirea va deveni anuală
la Florenţa.
Eugen Terteleac, preşedintele
CCIRO Italia, a prezentat activitatea
de până acum a Camerei, explicând
ideea care a stat în spatele acestei
construcţii instituţionale:
"Reprezentanţa Camerei de Comerţ
şi Industrie a României în Italia a fost
constituită în special pentru a sprijini
acest segment al economiei italiene
format în jurul unor români valoroşi.
Mai bine zis, în sprijinul a celor peste
50.000 de societăţi constituite de români în Italia."
Preşedintele CCIRO Italia a explicat
şi în ce constă acest sprijin:

"CCIRO Italia dispune de toate serviciile sistemului cameral românesc,
servicii de o importanţă deosebită pentru mediul de afaceri: consultanţă, garantarea creditelor, asistenţă fiscală,
asistenta juridică pentru înfiinţarea de
noi societăţi, implementarea unor proiecte europene, organizarea de semina-

Acest proiect, organizat în colaboare
cu alte instituţii româneşti şi italiene,
va încerca să simplifice, pe cât posibil,
birocraţia prin care trebuie să treacă un
investitor.
Incubatorul elaborează toate nevoile
investitorului, începând de la

Consulul Eugen Şerbănescu
(stg), alături de participanţi

a vorbit despre oportunităţile pe care le
oferă România: "România este cea mai
populată ţară din Europa de Est, dar cu
o economie care trebuie construită, întrucât este pe locul 48 în lume şi penultima din Europa unită. Iată de ce
legăturile cu structurile productive italiene pot fi foarte importante.
Economia românească este în
creştere şi rata sa de creştere prevăzută
pentru anii următori este cea mai mare
din Europa. De aceea multe firme
preferă să intre acum în această piaţă
înfloritoare, renunţând la alte ţări."
Agricultura oferă oportunităţi foarte
bune, a mai spus Andrea Amato, având
în vedere costul de achiziţie de
1.500/2.000 euro pe hectar.
Agricultura contribuie cu 6-7% la
PIB-ul românesc, faţă de o medie UE
de 1.7%, de aceea există mari investiţii
din partea Europei cu fonduri orientate
spre sectorul agricol.
Şi este nevoie de investiţii, având în
vedere că din punct de vedere al
mecanizării, în România există 18/19
tractoare la fiecare 1000 de hectare, în
timp ce media europeană este de 77.
Dar nu numai agricultura: producţia
industrială românească a crescut în ultimul deceniu cu 369%, chiar într-un
moment de criză puternică. CCIRO Italia propune întreprinzătorilor italieni şi
români din Toscana valorificarea
potenţialului de investiţii românesc.
Moderatorul evenimentului a fost
Jean Luc Umberto Bertoni.

În cadrul forumului au mai luat cuvântul Fausto Capalbo, preşedinte
Iceps (Istituto per la Cooperazione
Economica Internazionale e i Problemi
dello Sviluppo), Alessandra Bianchi,
vicepreşedinte Confartigianato Roma,
prof. Aldo Fittante, Università di Firenze, Luciano Franchi, preşedinte
Avis Toscana, Giovan Battista Donati, preşedinte Confartigianato Imprese Toscana, Lamioni Giovanni,
preşedinte Confartigianato Grosseto,

Forum organizat
la Palazzo Vecchio
rii - acestea sunt doar câteva dintre
serviciile pe care le oferim
întreprinzătorilor români şi investitorilor italieni care doresc să investească în
România. În curand vom demara un
nou program intitulat "incubator pentru
IMM-uri".
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înfiinţarea societăţii şi achiziţia bazei
materiale necesare, imobile, teren, utilaje, accesarea fondurilor europene,
obţinerea de subvenţii de stat, participarea la licitaţii publice".
Andrea Amato, secretarul general
al CCIRO Italia, întreprinzător italian,

Rata de creştere a economiei
româneşti prevăzută
pentru anii următori este cea
mai mare din Europa.

CCIRO Italia şi-a desemnat reprezentantul la Milano. Romulus Popescu, preşedintele istoric al Asociaţiei
Românilor în Italia (Milano), a fost desemnat preşedinte al CCIRO MilanoLombardia. Evenimentul a avut loc
vineri, 14 februarie, la standul României de la Bursa Internaţională de Turism (BIT) de la Milano.
“Romulus Popescu este persoana
cea mai potrivită pentru această
funcţie: experienţa de preşedinte al
Asociaţiei românilor în Italia - Milano
şi experienţa profesională a domniei
sale, seriozitatea şi verticalitatea de
care a dat dovadă prin activitatea

desfăşurată în interesul României, neau convins sã facem această numire”,
a declarat preşedintele CCIRO Italia,
Eugen Terteleac.
Numirea a fost făcută în prezenţa
consulului general al României de la
Milano, George Bologan, şi a şefului
biroului de promovare turistică a României în Italia, Ioana Ciutre Podosu.
În acest an, România s-a prezentat cu
un stand de excepţie la BIT Milano. Vizitatorii târgului au fost plăcut
impresionaţi de calitatea standului românesc. Vizitatorii au primit informaţii
despre sejururi turistice, despre turismul medical şi transport aerian. g

Romulus Popescu, reprezentant pentru Lombardia a CCIRO Italia

Eugen Terteleac şi
Romulus Popescu

CCIRO Italia a înfiinţat
CLUBUL OAMENILOR DE
AFACERI de la Roma
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Camera de Comerţ şi Industrie a
României în Italia (CCIRO Italia) a organizat duminică, 26 octombrie 2014,
la sediul operativ CCIRO Italia, o reuniune de lucru cu 30 antreprenori români şi italieni, membri ai CCIRO
Italia.

Cu această ocazie a fost constituit
Clubul oamenilor de afaceri de la
Roma.
La reuniune au fost prezentate mai
multe proiecte în curs de derulare ale
CCIRO Italia cum ar fi:
- incubatorul pentru IMM-uri: departament care elaborează proiectele
investiţionale ale membrilor care investesc în România şi în Italia, departament din care sunt aşteptaţi să facă
parte şi alţi reprezentanţi instituţionali
din România (tehnicieni din Ministerul
Agriculturii, Ministerul Economiei,
Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Turismului).
- biroul de promovare şi comercializare turistică: CCIRO Italia a demarat acest proiect şi a înfiinţat primul
birou la Roma. Acest tip de structură
va fi înfiinţat în incinta unor activităţi

comerciale româneşti, astfel românii
din Italia vor avea posibilitatea de a-şi
rezerva din timp propria vacanţă în
România, excluzând astfel nevoia de a
reruta vacanţa în alte ţări precum Turcia, Grecia, etc.
Activităţile comerciale care vor
găzdui aceste birouri vor deveni punct
de reper pentru comunitatea de români, se vor putea achiziţiona produse
româneşti, bilete de avion, vacanţe, sejururi, bilete la spectacole, etc. dintrun singur loc.
Tot cu această ocazie au fost prezentate o parte din serviciile CCIRO
Italia pentru membri, cum ar fi garantarea
împrumuturilor,
formare
profesională,
asistenţa
legală,

consultanţă, studii de piaţă, proiecte
europene/regionale, etc.
În cadrul lucrărilor, CCIRO Italia a
premiat pentru buna colaborare şi succesul antreprenorial obţinut în 2014,
mai mulţi oameni de afaceri prezenţi:
Francesco Di Stefano – Europa7HD,
Lorenzo Santilli - FELICI srl, Silvia
Danilă – avocat, Alex Lin - Changhong Europe Electric, s.r.o., Lamberto Lapucci - Credito Artigiano,
Valentina Gherman – avocat, Dr. Florian Brunstein - Chiropratico, Studio
chiropratico a Roma, specialista chiropratica,
Ovidiu
Burduşa
–
întreprinzător, Cosmin Cristea - Sibiana Food.
Titlul de “Membru susţinător
CCIRO Italia” confirmă dreptul celor
premiaţi de a face parte din proiectul
“Incubator pentru IMM-uri” şi din

“Clubul antreprenorilor CCIRO Italia”, departament care se doreşte a fi o
reţea de profesionişti care prin
capacităţile lor profesionale şi antreprenoriale pot sprijini alte proiecte
investiţionale, atât în economia
românească, cât şi cea italiană.

Clubul antreprenorilor CCIRO Italia numără deja 50 de membri, oameni
de afaceri romîni şi italieni.

*CCIRO Italia, înfiinţată în 2013,
în baza obiectivelor statutare ale
Asociaţiei Romanilor din Italia, are ca
principale obiective dezvoltarea
relaţiilor economice între România şi
Italia, sprijinirea întreprinzătorilor români din Italia şi a celor italieni care
investesc în România, atragerea de
investiţii străine în general către economia românească, promovarea şi
îmbunătăţirea imaginii României în
străinătate. CCIRO Italia are, între
priorităţi, şi sprijinirea activităţilor
instituţiilor statului român în Italia
(ambasadă, consulate), a bisericilor şi
a asociaţionismului românesc în Italia.
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ARI şi CCIRO Italia
au organizat
a X-a ediţie a
evenimentului
tradiţional
de Ziua Naţională

Duminică 30 noiembrie 2014,
CCIRO Italia şi Asociaţia Românilor
din Italia (ARI) au organizat a X-a
ediţie a evenimentului dedicat
ZileiNaţionale a României, la care au
participat pe parcursul celor 5 ore de
spectacol peste 7000 mii de români.

În deschidere, preşedintele ARI,
Eugen Terteleac a prezentat o parte
din realizările anului 2014: ARI a
menţinut calendarul de activităţi
tradiţionale:“Sărbătoarea
Mărţişorului”, “Târgul RomâniaItalia”, “Miss România în Italia” şi
“Ziua Naţională aRomâniei/Ziua
Românilor de Pretutindeni”. Distribuirea de ajutoare umanitare în România a fost continuată şi anul acesta prin
două misiuni umanitare. În plus, anul
acesta a fost organizat şi un eveniment
cultural-electoral în ziua de 26 octombrie 2014.
Cea mai mare realizare obţinută în
colaborare cu CCIRO Italia este lansarea televiziunii Dacia tv.
În acelaşi timp au fost amintite
realizările CCIRO Italia: 15 misiuni
economice în România, la care au participat investitori români şi italieni, 5
forumuri economice în Italia şi mai
multe investiţii demarate în economia
românească.

Evenimentul a început cu interpreta
de muzică populară Ionică Stan, care
a încălzit publicul. Au urmat Cristina
Turcu Preda, ansamblul “Dor
Călător”, Ioana Bărbuliceanu care a
intonat imnul naţional al României
împreună cu Andrei Păunescu.
Emoţiile au continuat cu Evandro Rosetti şi în final, marele interpret Aurel
Moldoveanu a transformat publicul
într-un corcu mii de membri, care au
dansat plini de voie bună.
*Parteneri Media: Pro Familia, Dacia tv,
Gazeta Românească, Ziarul Românesc.
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“Constat o dinamică ascendentă a
relaţiilor economice bilaterale
dintre România şi Italia”
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Interviu cu Andrei Dominic GEREA, Ministrul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

Veţi întări relaţia instituţională cu
IMM-urile? Cum şi pe ce direcţii de
acţiune?
Sprijinirea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii reprezintă o prioritate atât la nivel naţional, cât şi la nivel
european, deoarece această categorie
de agenţi economici, mai dinamici şi
mai flexibili decât întreprinderile mari,
reprezintă motorul oricărei economii
moderne.
Guvernul României are ca obiectiv
dezvoltarea unui mediu de afaceri
activ, stabil, transparent, bazat pe competitivitate, responsabilitate şi spirit
antreprenorial, astfel încât oamenii de
afaceri să poată să facă faţă
concurenţei atât pe piaţa internă, cât şi
pe piaţele internaţionale.
Ministerul Energiei, Întreprinderilor
Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri
va continua dialogul deschis cu IMMurile în vederea îmbunătăţirii procedurilor de lucru între mediul privat şi
minister, pentru o mai bună
transparenţă şi eficientizare.
La nivelul ministerului au fost constituite mai multe comitete de lucru
interinstituţionale, înfiinţate în vederea
identificării şi dezbaterii problemelor
din sectorul IMM, dar şi a
îmbunătăţirii activităţii întreprinderilor
româneşti, dintre care amintesc:
- Comitetul Consultativ pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
- Task – force pentru IMM-uri din cadrul Coaliţiei pentru Dezvoltarea României, iniţiativă privată, non-politică,
care cuprinde cele mai reprezentative
organizaţii de business din România.
Scopul Coaliţiei pentru Dezvoltarea
României este de a oferi o bază de consultare cu instituţiile publice, cu Guvernul pe teme care au impact asupra
mediului de afaceri din România.
De asemenea, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 346/2004 privind
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu
modificările şi completările ulterioare,
iniţiatorii de noi acte normative cu impact asupra mediului de afaceri sunt
obligaţi să efectueze „Testul IMM”, în
vederea asigurării unui mediu favorabil iniţierii şi dezvoltării afacerilor.
În acest sens, a fost constituit Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra
IMM-urilor. Acest Grup este un organism de dialog interinstituţional, format din membri desemnaţi din
ministere, autorităţi ale administraţiei

publice centrale, camere de comerţ,
patronate, ONG-uri.
Care sunt obiectivele pe care vi le
propuneţi în calitate de ministru al
IMM-urilor?
Obiectivele, priorităţile Executivului
European, ale Guvernului României
sunt şi obiectivele pe care mi le-a propus în mandatul meu de Ministru al
Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, şi anume:
- asigurarea unui mediu favorabil afacerilor
- sprijinirea antreprenoriatului şi a
iniţiativei private
- reducerea poverii fiscale şi a poverii
administrative
- relansarea procesului investiţional
- stimularea creării de locuri de muncă
în sectorul privat
- îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor
europene
- îmbuntăţirea accesului IMM-urilor la
finanţare, la pieţe, la inovare
Avem în faţă o perioadă de 6 ani în
care să implementăm măsurile şi
acţiunile asumate prin Strategia
guvernamentală pentru dezvoltarea
sectorului IMM şi dezvoltarea mediului de afaceri – ORIZONT 2020, al
cărui obiectiv general îl constituie
creşterea competitivităţii IMM-urilor
prin creşterea numărului de întreprinderi active în economia reală, dezvoltarea întreprinderilor existente şi
crearea de locuri de muncă. Principal
indicator de rezultat pentru anul 2020
este soldul net de IMM-uri active economic, care să depăşească pragul de
670 mii de întreprinderi în economia
României. Consider că obţinerea unui
spor de circa 41,23% al numărului de
IMM-uri active economic, în următorii
ani, constituie un obiectiv strategic
realist. În termeni de "densitate a
IMM-urilor la 1.000 de locuitori",
atingerea acestei ţinte strategice
înseamnă funcţionarea a cca. 36 de întreprinderi la mia de locuitori în 2020,
faţă de 24 la finalul anului 2013.
Consider că România de astăzi, stat
membru al Uniunii Europene, are un
uriaş potenţial de dezvoltare
economică şi socială pe termen lung,
iar IMM-urile vor fi încurajate să valorifice oportunităţile de afaceri curente şi de perspectivă previzibilă.
Veţi susţine implementarea Memorandumului privind cooperarea
pentru promovarea şi susţinerea antreprenorilor români în Italia şi a investitorilor italieni în vederea
facilitării procesului investiţional în

economia românească, încheiat cu
CCIRO Italia?
Sunt bucuros să constat o dinamică
ascendentă a relaţiilor economice bilaterale dintre România şi Italia, Italia
fiind al doilea partener comercial al
României din Uniunea Europeană,
după Germania.
Îmi doresc dezvoltarea şi consolidarea cooperării dintre Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
şi Mediului de Afaceri cu Camera de
Comerţ şi Industrie a României din
Italia în vederea facilitării schimbului
de informaţii, experienţă şi bune practici în domeniul politicilor şi strategiilor de sprijinire a sectorului IMM.
Deoarece unul dintre obiectivele
mandatului meu este acela de relansare
a procesului investiţional, pot afirma
faptul că voi fi un susţinător al Memorandumului privind cooperarea pentru
promovarea şi susţinerea antreprenorilor români în Italia şi a investitorilor
italieni în vederea facilitării procesului
investiţional în economia românească,
al cărui obiectiv îl constituie elaborarea şi punerea în aplicare a unei strategii de promovare şi susţinere a
antreprenorilor români din Italia, precum şi a investitorilor italieni în vederea facilitării procesului investiţional
în economia românească.
Toate măsurile luate de către Guvernul României (neimpozitarea profitului reinvestit, reducerea cu 5% a CAS,
eliminarea/comasarea unui număr de
92 de taxe şi tarife parafiscale,
îmbunătăţirea procesului de digitalizare, menţinerea cotei unice, modificarea Legii IMM, adoptarea unei
Strategii pentru IMM şi mediul de afaceri, etc), precum şi reformele şi
oportunităţile puse în aplicare de cele
două guverne, român şi italian, au favorizat dezvoltarea afacerilor şi crearea unui mediu favorabil atragerii
investitorilor străini şi sunt de părere
că aceste măsuri trebuie continuate şi
cu alte măsuri de relaxare fiscală, cu
măsuri de susţinere a iniţiativelor antreprenoriale, de îmbunătăţire a
calităţii actului administrativ, de reducere a barierelor administrative, de
simplificare şi modernizare a procedurilor fiscale, în vederea atragerii investitorilor italieni în economia
românească.
Care vor fi priorităţile în relaţia
cu CCIRO Italia? În relaţia cu diaspora?
Comunitatea de afaceri românească
din Italia reprezintă o prioritate pentru

Guvernul României, pentru Ministerul
Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, românii
de peste hotare fiind parte integrantă a
poporului român.
Mi-am propus ca pe durata mandatului meu de ministru să consolidez
relaţia cu CCIRO Italia, care a obţinut
numeroase rezultate în urma unor
acţiuni concrete, în vederea atragerii
şi sprijinirii investitorilor români din
Italia şi a investitorilor italieni.
În calitatea mea de ministru pentru
IMM şi mediul de afaceri, mi-am propus ca împreună cu CCIRO Italia să
organizăm forumuri economice şi întâlniri de afaceri pentru întreprinzătorii
români şi italieni în care să atragem
atenţia companiilor italiene asupra
oportunităţilor oferite de sectorul IMM
din România, să avem o informare
reciprocă privind proiectele economice investiţionale, în vederea
participării agenţilor economici din
România şi Italia la realizarea acestora, să stimulăm înfiinţarea de
societăţi mixte româno-italiene în domenii economice de interes comun, să
încurajăm crearea de parteneriate care
să aducă investitori străini în ţara
noastră. De asemenea, mă preocupă
organizarea unor programe de training
în România, cu specialişti italieni, pe
teme de interes pentru întreprinzătorii
români, precum şi experienţa italiană
privind dezvoltarea IMM-urilor în domeniile prioritare identificate în Acordul de Parteneriat 2014 – 2020.
Salutul Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului
de
Afaceri
pentru
antreprenorii români din Italia
Antreprenorii români din Italia trebuie să ştie că misiunea Ministerului
Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, în domeniul IMM şi mediul de afaceri, este de
a crea un mediu favorabil businessului, iniţiativei private şi spiritului antreprenorial, de a stimula înfiinţarea şi
dezvoltarea de întreprinderi, de a promova produsele şi tradiţiile autohtone.
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Un pas înainte în relațiile economice româno-italiene

Forum Economic organizat de CCIRO Italia la București

Roma, 29 septembrie 2014
Camera de Comerţ a României în Italia a înregistrat un nou succes în misiunea pe care şi-a asumat-o de la
înfiinţare, aceea de a sprijini schimburile economice româno-italiene şi de a
convinge investitori străini să
investească în România.
În zilele de 26 şi 27 septembrie a
avut loc forumul organizat în colaborare cu Universitatea Politehnică din
Bucureşti şi Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale din cadrul Guvernului României, cu sprijinul Confartigianato Roma, al Camerelor de
Comerţ din Aquila şi Perugia şi al
Uniunii Camerelor de Comerţ Bilaterale din România.
Forumul economic a reunit oameni de afaceri români şi Italieni,
reprezentanţi ai Guvernului României, camere de comerţ, patronate şi
reprezentanţi ai mediului academic
şi un numeros public, pentru a discuta
despre atragerea şi sprijinirea investitorilor români din Italia, investiţii în
agricultură şi în procesarea produselor
agricole româneşti, aplicarea în România a experienţei industriei agroalimentare italiene, înlocuirea produselor
agroalimentare provenite din zone
extra UE cu produse certificate italiene.
Deschiderea evenimentului a revenit
doamnei senator Ecaterina Andronescu,
președinta
Senatului
Universității
Politehnice
din
București, care a trecut în revistă rezultatele şi proiectele Universităţii şi a
vorbit despre importanţa parteneriatului dintre mediul acedemic şi cel
investiţional, ca şi despre implicarea
Universităţii în proiecte de studiu şi
cercetare pentru dezvoltarea relaţiilor
economice între România şi Italia.
Eugen Terteleac, preşedintele CCIRO
Italia, a aplaudat implicarea mediului
academic: "Implicarea si participarea
mediului academic românesc în proiecte pentru dezvoltarea socialeconomică este cu siguranţă o garanţie
pentru realizarea acestora. Cel de-al
XII-lea Forum economic organizat de
instituţia noastră elaborează astăzi propuneri şi proiecte investiţionale în sectoare precum energie, construcţii şi
agricultură. Atragerea investitorilor români din Italia şi redarea încrederii
acestora în economia românească este
unul din obiectivele principale pentru
CCIRO Italia.”
Carlo Capria, reprezentant al Consiliului de Miniştri Italia a lăudat
iniţiativele CCIRO Italia: “Relaţiile
economice intre Italia şi România sunt
într-o continuă dezvoltare şi datorită
implicării Camerei de Comerţ şi Industrie a României în Italia. Datoria

noastră, a celor prezenţi, este să sprijinim şi să încurajăm investitorii să facă
proiecte, să beneficieze de fondurile
europene şi de suportul care îl oferă
instituţiile romaneşti şi italiene. Trebuie să încurajăm tinerii să înfiinţeze
societăţi comerciale. Viitorul este al tinerilor antreprenori care sunt foarte dinamici şi în pas cu tehnologia
modernă”.
Cornel Visoianu, Consilier al Primului Ministru, promite sprijinul garantat al Guvernului: “Am sprijinit şi
participat şi la alte evenimente organizate de CCIRO Italia, care sunt extrem
de importante pentru relaţia dintre
autorităţi şi mediul de afaceri. Sprijinul
Guvernului României pentru antreprenorii români din străinătate care vor să
investească în economia României
este garantat. Politicile şi programul

Guvernului sunt favorabile investitorilor străini interesaţi de economia
românească. Investiţiile cu mare
potenţial în construcţii, agricultură şi
energie beneficiază de mai multe
facilităţi fiscale şi de finanţare din fondurile europene”.
Daniel Botănoiu, Secretar de Stat
la
Ministerul
Agriculturii
şi
Dezvoltării Rurale şi coorganizator al
celui de-al XII-lea Forum a vorbit despre avantajele investiţiilor în agricultura românească: “Investiţiile italiene
în terenurile agricole din România sunt
importante. Invităm investitorii români
şi italieni să profite de avantajele şi
oportunităţile investiţionale din sectoarele de procesare a produselor agricole
şi logistică, segmente care nu sunt
concurenţiale precum cele din economia altor ţări europene. Vreau să

discutăm pe fiecare proiect în parte,
adus la acest Forum de investitorii români şi italieni”.
Anca – Laura Ionescu, Secretar de
Stat în cadrul Departamentului pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul
de Afaceri şi Turism, a expus direcţiile
de acţiune: “Sprijinirea mediului de
afaceri, al sectorului IMM, reprezintă
o prioritate atât la nivel naţional, cât şi
la nivel European, deoarece această
categorie de agenţi economici, mai dinamici şi mai flexibili decât întreprinderile mari, reprezintă motorul oricărei
economii moderne. Guvernul României, ca şi executivul european, are ca
obiectiv crearea unui mediu de afaceri
activ, stabil, predictibil, bazat pe competitivitate, responsabilitate şi spirit
antreprenorial, focalizându-şi atenţia
pe câteva direcţii de acţiune în vederea
susţinerii dezvoltării mediului privat:
sprijinirea antreprenoriatului şi a
iniţiativei private, îmbunătăţirea accesului IMM la finanţare, la inovare, la
pieţe, sprijinirea IMM-urilor deja existente”.
Sorin Dimitriu, vicepreşedintele
Camerei de Comerţ şi Industrie a
României,
preşedintele
CCIR
Bucureşti, a anunţat că CCIR este
interesată de parteneriatul cu CCIRO
Italia: “Reprezint astăzi, aici, întreg
mediul de afaceri românesc. Împreună
cu colegii din Italia sprijinim concret
pe cei interesaţi să investească în România. Un alt proiect important pentru
sistemul cameral românesc este să
promovăm produsele romaneşti pe
piaţa externă. Parteneriatul ar trebui să
fie pe ordinea de zi, în colaborare cu
colegii de la Roma trebuie să elaborăm
proiecte complexe în sprijinul investitorilor”.
Bogdan Stanoevici, ministrul delegat pentru românii de pretutindeni, a vorbit despre românii din
diaspora în general, pe care ar vrea săi sprijine, din funcţia pe care o deţine:
“Mă bucur să mă aflu astăzi printre
prieteni cum ar fi Ecaterina Andronescu, Eugen Terteleac. Preocuparea mea
sunt românii de pretutindeni şi găsirea
unor soluţii pentru rezolvarea problemelor acestora”.
Pe parcursul celor două zile de
lucrări au mai intervenit reprezentanţi
ai patronatelor, membri ai delegaţiei de
investitori români şi italieni, profesori
universitari, membri ai Guvernului
României, reprezentanţi ai Confartigianato Italia, Filiala Agricola Italiana
(F.Agr.I.).
Moderatorii evenimentului au fost
secretarul general CCIRO Italia, Andrea Amato şi vicepreşedintele
CCIRO Italia, Corneliu Ioan Dinu.
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ARI, în parteneriat cu CCIRO Italia, au lansat prima televiziune românească din Peninsulă
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DACIA TV-postul de televiziune al românilor din Diaspora

Asociaţia Românilor din
Italia, în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie
a României în Italia a lansat
televiziunea Dacia tv.

Grila de programe Dacia
tv va conţine:
- emisiuni cu caracter economic, dedicate investitorilor români din Italia, în care
vor fi promovaţi oamenii de
afaceri români şi în care se
vor dezbate chestiuni referitoare la legislaţie, sprijin
instituţional,
investiţii,
oportunităţi din economia
românească, dar şi multitudinea de
servicii furnizate de Camera de
Comerţ şi Industrie a României din
Italia investitorilor români din Italia şi investitorilor italieni care doresc să investească în România vor
fi subiect continuu de dezbatere;
- emisiuni cu caracter socio-politic

vor fi realizate în colaborare cu
experţi în fenomenul emigraţiei
româneşti, în care se vor dezbate
public problemele românilor din
Italia şi ale românilor de pretutindeni, legislaţia europeană şi politica celor două ţări - Italia şi
România - faţă de de emigraţia
românească;

- Dacia tv va promova lideri politici care vor prezenta în programul
lor electoral proiecte pentru diaspora românească, în special cea
din Italia;
- emisiunile de news vor fi în direct
pe canalul Dacia tv cu o frecvenţă
de 12 ori/zi şi vor prezenta ştirile
din Italia şi România.

Nu vor lipsi din grila de
programe Dacia tv emisiuni
de divertisment, muzica
românească, desene animate
în limba română, filme
româneşti şi multe alte surprize pentru telespectatori de
toate vârstele.
Începând cu 15 septembrie
2014, Dacia tv va fi
disponibilă şi online pe siteul www.daciatv.com, astfel
toţi românii de pe mapamond
vor putea recepţiona acest
canal.
Site-ul Dacia tv va conţine
o arhivă a emisiunilor proprii, arhiva disponibilă pentru partenerii Dacia tv care vor să
retransmită emisiunile realizate de
Dacia tv.
Telespectarorii din Italia pot viziona emisiunile pe următoarele
canale digitale: Lazio - 572,
Abruzzo - 684, Toscana - 606.

Protocol de susţinere a investitorilor
semnat de CCIRO Italia şi Departamentul
pentru IMM, Afaceri şi Turism
din Guvernul României

Camera de Comerţ şi Industrie a României în
Italia (CCIRO Italia) a semnat în data de 4 decembrie 2014 un Protocol cu Departamentul
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de
Afaceri şi Turism (DIMMMAT) din cadrul Guvernului României. Prin acest protocol, cele
două instituţii se angajează să conlucreze în elaborarea şi implementarea unor politici de
susţinere a investitorilor români şi italieni
interesaţi să investească în economia
românească. Redarea încrederii în economia
românească a investitorilor români din
străinătate este un obiectiv comun şi va fi implementat cu precădere în Italia prin activitatea
CCIRO Italia. Investitorii români interesaţi de
economia italiană vor beneficia în egală măsură
de sprijin pentru internaţionalizarea activităţii
(export, înfiinţarea de noi filiale) în Italia.
Obiectivele protocolului:
1.Elaborarea și punerea în aplicare a unei strategii de promovare și susținere a antreprenorilor
români în Italia și a investitorilor italieni în vederea facilitării procesului investițional în eco-

nomia românească, și prin activitatea Camerelor
de Comerț și Industrie italiene și a Asociaților
Italiene care susțin antreprenorii din cele două
țări.
2.Organizarea de acțiuni de promovarea a culturii antreprenoriale, prin realizarea unor proiecte și servicii concrete
destinate
antreprenorilor din România și Italia.
3.Găsirea de soluții în vederea rezolvării problemelor privind gestionarea procesului
investițional, cu precădere celui destinat economiei României.
4.Acordarea de sprijin pentru companii române

și italiene, în procesul de organizare, management și dezvoltare a business-ului în vederea
redirecționării fluxului investițional înspre piața
românească.
5.Difuzarea de informaţii referitoare la
oportunităţile de afaceri din cele două ţări, România și Italia.
6.Camera de Comerț și Industrie a României în
Italia, CCIRO Italia și Departamentul pentru
IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism
intenționează să organizeze Ciclul de Forumuri
Economice România-Italia începând cu a XII-a
ediţie a acestuia.
7.Camera de Comerț și Industrie a României în
Italia, CCIRO Italia și Departamentul pentru
IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism
intenționează să organizeze Târgul România –
Italia începând cu a IV-a ediţie.
Acest Memorandum de înţelegere a fost încheiat între cele două părţi pe o perioadă de 5 ani,
cu posibilitatea de a se putea prelungi în mod
automat.
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Un nou sediu operativ
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CCIRO Italia a deschis începând
cu data de 6 mai 2014 un nou sediu
operativ la Roma, în clădirea Confartigianato - Confederaţia artizanilor
din Roma şi Lazio, instituţie cu care
CCIRO Italia are un protocol de colaborare.
În aceste birouri se va desfăşura o
bună parte a activităţii operaţionale a
Camerei, în special în relaţia cu
întreprinzătorii români din centrul
Italiei. Sunt puse la dispoziţia celor
interesaţi săli de conferinţe şi de reuniuni, pentru organizarea de întâlniri
de afaceri într-un mediu profesionist
şi prestigios.
În această locaţie vor fi organizate
diferite cursuri, cum ar fi de formare
profesională, de siguranţă la locul de
muncă şi de management şi coordonare societăţi comerciale.
În noile birouri operaţionale
CCIRO Italia vor fi disponibile mai
multe servicii, oferite în colaborare
cu Confartigianato, pentru membrii
organizaţiei şi pentru întreprinzătorii
români din regiunea Lazio.
Iată câteva exemple de servicii
oferite: obţinere credite şi finanţări,
reprezentanţă sindicală de politici ale
muncii, sănătate şi siguranţă la locul
de muncă, formare, servicii ambientale, servicii fiscale şi administrative,
sisteme de management, servicii juridice. Firmele care vor să intre pe
piaţa românească sau să deschidă o
nouă afacere în Italia vor beneficia de
asistenţă pe tot parcursul procesului.
CCIRO Italia a pus la punct un sistem de asistenţă şi informare intitulat "incubatorul de IMM-uri", care
preia toate informaţiile de la
interesaţi (domeniul de activitate,
ramură economică de interes, capital
de învestit, regiunea geografică unde
se doreşte deschiderea afacerii, etc.)
şi pe baza acestor informaţii, în colaborare cu instituţii ale statului român
şi italian, elaborează mai multe
soluţii pentru solicitant: subvenţii de
stat şi fonduri europene pentru afacerea în discuţie, studii de fatibilitate,
co-finanţări public/privat pentru proiecte, găsirea de posibili parteneri,
locaţii, terenuri, etc.
Incubatorul pentru IMM-uri
pregăteşte birocraţia instituţionala
atât în România, cât şi în Italia pentru
deschiderea şi autorizarea unor noi
afaceri. Formularele pentru înscrierea în programele incubatorului pentru IMM-uri vor fi disponibile
inclusiv în format electronic pe pagina web www.cciro.it.
CCIRO Italia va extinde aceste
servicii în alte regiuni italiene, prin
deschiderea unor birouri operative la
Milano, Torino, Perugia, Aquila şi
Verona. g
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Sediu operativ CCIRO Roma
Largo Carlo Salinari 19, et. 1
Coordonator: Andra Enea
Programări la numărul
de telefon +39 06 31057771

SERVICII CCIRO ITALIA - CONFARTIGIANATO ROMA
1. Credit şi finanţări
2. Reprezentanţă sindicală şi politici ale muncii
3. Sănătate si siguranţă la locul de muncă
4. Formare

5. Servicii ambientale
6. Servicii fiscale şi administrative
7. Sisteme de management
8. Servicii juridice

CREDIT ŞI FINANŢĂRI PENTRU
SOCIETĂŢILE DIN ROMA ŞI
PROVINCIE

Sectorul credit desfăşoară activitate
de asistenţă şi consultanţă în domeniul
financiar. Misiunea serviciului constă
în facilitarea accesului la credit a
societăţilor mici si mijlocii cu scopul
de a mijloci relaţia dintre societăţi si
bănci oferind consultanţă şi garanţie
pentru întreaga gama de produse financiare utile întreprinderilor.
Societăţile asociate în felul acesta
reuşesc să obţină împrumuturi pe termen scurt, mediu sau lung cu condiţii
avantajoase datorită atât al garanţiei
oferite de Consorţiul COOPFIDI cât
şi al convenţiilor cu principalele
Instituţii Bancare prezente pe teritoriul
Romei şi Provinciei, cu Camera de Comerţ din Roma si cu Regiunea Lazio.

Cui se adresează serviciul: Societăţi
de artizanat (mici si mijlocii); Societăţi
comerciale; Societăţi de servicii; Întreprinderi mici şi mijlocii; Persoane fizice autorizate; Cooperative şi
consorţii.
Produsele oferite:
g
Credite pe termen scurt
g
Finanţări pentru investiţii
g
Finanţări pentru lichiditate
g
Garantie bancara
g
Contracte de leasing financiar

BIROUL CREDIT CCIRO ITALIA - CONFROMA SERVIZI FINANZIARI SRL oferă societăţilor
asociate:
g
Asistenţă
în
pregătirea
documentaţiei privind subvenţiile
g
Asistenţă în procesul deschiderii unei noi societăţi
g
Asistenţă în vederea obţinerii
creditelor

Prin CCIRO ITALIA-CONFROMA
agent în activitate financiară OAM nr.
A8518, se pot obţine garanţii de până
la 55%, în ceea ce priveşte împrumuturile pe termen scurt, mediu, lung, cre-

subvenţionată
u
Credite fiscale de compensat
cu impozitele datorate la stat

dite ipotecare si credite negarantate în
colaborare cu CCIAA Roma şi Fondul
Naţional de Garanţie.

Prin intermediul biroului incubatorului pentru IMM-uri FINANŢĂRI ŞI
START-UP SOCIETĂŢI, experţi în
crearea societăţilor şi în materie de
finanţări avantajoase oferă consulenţă
atât pentru a susţine aspiranţii
întreprinzători în procesul de creare a
unei noi activităţi, cât şi pentru a ajuta
întreprinderile mici şi mijlocii în
obţinerea creditelor şi împrumuturilor
preferenţiale.

ÎMPRUMUTURILE SUBVENŢIONATE se adresează nu doar întreprinderilor noi, ci şi celor deja existente
sau celor care intenţionează să restructureze, extindă sau să dezvolte reţeaua
productivă şi comercială pe piaţa
naţională şi internaţională. Activitatea
de consultanţă şi asistenţă au ca scop
final identificarea concretă a surselor
de finanţare (comunitar, naţional, regional sau local) în vederea realizării şi
dezvoltării proiectului.
În baza normativei în vigoare,
subvenţiile pot fi de mai multe tipuri:
u
Granturi
u
Împrumuturi
cu
taxă

Sistemul de subvenţionare şi ajutor pentru societăţi este foarte complex
bazându-se pe diverse tipologii de
norme îndreptate spre susţinerea tuturor sectoarelor economice şi a tuturor
felurilor de învestiţii. Experţii în crearea cererilor de împrumut subvenţionat
însoţesc şi facilitează procesele de
investiţii prin:
u
Analiza exigenţelor companiei
u
Identificare liniei de finanţare
care se potriveşte cel mai bine afacerii
u
Pregătirea şi gestionarea cererii de finanţare subvenţionată

START-UP SOCIETATE este serviciul de consultanţă dedicat
aspiranţilor sau neo-antreprenorilor,
care oferă o vastă gamă de servicii care
vizează sprijinul acordat în faza
delicată a începerii unei noi activităţi.
Crearea unei activităţi a devenit un
proces foarte complex din cauza dinamicii mediul de afaceri, a fragmentării
pieţelor si a dezvoltării tehnologiei.
O bună intuiţie nu mai este
suficientă pentru crearea succesului
unei activităţi. Pentru a începe o afacere de succes este necesar un proces
de analiză, evaluare şi planificare a noii
iniţiative anteprenoriale, plecând della
evaluarea ideii de afaceri şi a business
plan-ului.
CCIRO ITALIA si Confartigianato
Imprese Roma îşi propun să susţină
noile societăţi comerciale, furnizând
consultanţă specializată. Serviciul include:
u
Studiul fezabilităţii ideii
u
Elaborarea unui plan de afaceri
u
Pregătirea şi gestionarea unei
cereri pentru finanţare subvenţionată
u
Asistenţă cu privire atât şa
aspectele birocratice cât şi normative
u
referitoare la noua societate

Servicii pentru firme
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REPREZENTANŢĂ SINDICALĂ ŞI POLITICI ALE MUNCII
Acest serviciu oferă asistenţă şi
consultanţă cu privire la toate problemele legate de piaţa muncii.
Serviciile oferite sunt:
g Asistenţă în vederea concilierii litigiilor de muncă sau de natură
sindicală
g Asistenţă în rezolvarea disputelor de natură legală, civilă sau
penală
g Reglementări interne ale
societăţilor sau cooperativelor
g Acorduri sindicale nivel II
g Acorduri sindicale cu privire
la instalarea aparaturii de supraveghere ex Art.4 L. 300
g Acorduri cu privire la aplicarea Art. 1, alin.47, din legea n. 220
din 2010, al Art. 53, alin. 1, al Decretului 31 maggio 2010, nr. 78, cu
modificări, al L. 30 Luglio 2010 nr.
122, cu privire la impozitul 10%
g Asistenţă în aplicarea CCNL
g Asistenţă în vederea
recunoaşterii statutului de criză,
disponibilizări şi programe de mobilitate
g Asistenţă DPL – PROVINCIALĂ pentru apeluri litigii de muncă

SERVICII DE MEDIU
Oferă asistenţă şi consiliere în vederea aplicarii corecte a obligaţiilor normative în materie de mediu şi igienă
alimentară, desfăşurând în acelaşi timp
o activitate continuă de formare.

Igiena produselor alimentare
Inspecţie gratuită la sediul societăţii
g Asistenţă prezentare DIA
g Verificarea sistemului HACCP
g Asistenţă normativă şi tehnică în
industria alimentară
g Proiectarea sediilor destinate
obţinerii de produse alimentare
g Verificarea etichetelor şi a alergenilor
g Pregătirea planurilor de auto-control (ASL)
g Actualizarea procedurile / documentele sistemului de siguranta alimentara
g Asistenţă periodică

Formarea angajaţilor
g Curs de formare pentru reprezentantul societăţii (OSA – DGR LAZIO
282/02)
g Curs formare personal specializat
g Curs formare profesională (ex
REC)

Mediu
Asistenţă şi consiliere pentru:
g Deversarea apelor reziduale şi
colectarea deşeurilor
g Registre deversare deşeuri
g Cursuri ADR mărfuri periculoase

Biroul Sănătate şi siguranţă la locul
de muncă din cadrul Confartigianato
Imprese Roma oferă sprijin şi consiliere societăţilor cu privire la cerinţele
obligatorii, punând în aplicare
specificaţiile de performanţă tehnică
prevăzute de legislaţia în vigoare şi
cele utile pentru îmbunătăţirea
condiţiilor de siguranţă în companii.
Serviciile oferite:
Inspecţie gratuită la sediul societăţii
g Formarea angajatorului ca RSPP
(Responsabil al serviciului de prevenire
şi
protecţie),
redactarea
documentaţiei de siguranţă pentru manageri sau oficiali de securitate, atribuirea echipamentului de protecţie

individuală
g Evaluarea riscurilor (zgomot,
vibraţii, chimice, biologice; Utilizarea
echipamentelor de lucru; Echipamente
şi sisteme de protecţie pentru uz în atmosfere potenţial explozive; Redactarea planului operativ de siguranţă)
g Formarea profesională a
angajaţilor
g Medicina muncii
g Emergency management (Redactarea planului de urgenţă; Simulare prevenire incendii; Simulare evacuare)
g Audit şi supraveghere (Verificări

cu privire la aplicarea corectă a
dispoziţiilor legale legate de sănătate şi
siguranţă la locul de muncă; Asistenţă
acordată angajatorului în cadrul
relaţiilor cu organele de supraveghere
ex.ASL, ITM)
În cadrul serviciilor oferite se include şi prezenţa societăţii SICUREZZA IMPRESA SRL, societate
controlată de Confartigianato Imprese
Roma, creată în 2013.
Metodele de intervenţie sunt stabilite prin întâlniri între tehnicieni şi angajatori, esenţiale pentru a putea face o
inspecţie gratuită la sediul societăţilor
cu scopul de a identifica liniile de
acţiune adecvate şi optime de adoptat.

FORMAREA
Acest serviciu organizează cursuri
de formare sau de perfecţionare.
Oferta formativă:
u
Certificări (ex.: sudori etc..)
u
Ofertă formativă continuă
creată pe baza nevoilor societăţilor
u
Cursuri pentru ucenici
Din iulie 2012, Confartigianato Imprese Roma este acreditată de către Ministerul Muncii atât în vederea
efectuării activităţii de intermediere
între cererea şi oferta de muncă cât şi

în vederea oferirii unui serviciu de
consultanţă şi orientare pentru persoanele care caută un loc de muncă şi pentru societăţile care au nevoie de figuri
specializate.
Fondoartigianato promovează şi
finanţează implementarea măsurilor
necesare pentru formarea continuă a
angajaţilor din cadrul tuturor tipurilor
de societăţi care se alatură Fondoartigianato plătind 0,30%, contribuţie
cerută prin lege pentru educaţia
continuă.

Convenţia cu IDEA LAVORO
SPA, un acord în măsură să ofere consiliere cu privire la piaţa muncii şi să
ofere tuturor membrilor servicii în
condiţii deosebit de avantajoase.
Serviciile prevăzute de convenţie:
g Administrarea personalului pe
perioadă determinată
g Cautare şi selecţie de personal
g Instruirea personalului- agenţia
Idea Lavoro poate califica figura
profesională datorită utilizării Fondului de formarea FORMA.TEMP.

SĂNĂTATE ŞI SIGURANŢĂ
LA LOCUL DE MUNCĂ

management a litigiilor fiscale referitoare la Agenzia delle Entrate, Equitalia, amenzi la primaria orasului
Roma, AMA, INPS, Prefectură.
Societăţile asociate vor putea beneficia de o părere gratuită şi de o reducere substanţială a preţurilor.

SERVICII FISCALE ŞI
ADMINISTRATIVE
u
Activitate de asistenţă în
faza iniţială a pornirii afacerii, în vederea stabilirii formei de desfăşurare
a activităţii antreprenoriale
u
Contabilitate (Regim special
- Regim simplificat - Regim normal Regim pentru profesionişti)
u
Deschiderea, modificarea şi
închiderea Partita IVA
u
Declaraţii obligatorii (Modelul Unic, 770, IRAP, IMU, Intrastat,
TVA)
u
Biroul Equitalia SUD
u
Obţinerea extraselor de rol
u
Obţinere rate

Datorită convenţiei cu Biroul
Legal Antonaci, Confartigianato Imprese Roma si CCIRO Italia oferă
asociaţilor serviciul de asistenţă şi

SERVICII DE MANAGEMENT
Confartigianto Roma cu o echipă
de profesionişti cu experienţă
consolidată este în măsură să ofere
servicii şi soluţii de consultanţă prin
instrumente certificate şi garantate.
Serviciile oferite:
u
Analiză
iniţială
prin
CHECK-UP GRATUIT
u
Planificarea activităţilor şi
programarea timpilor
u
Dezvoltarea sistemelor de
mangament de calitate
u
Activităţi de instruire pe
tema managementului calităţii
u
Control intern
u
Sprijin
în
obţinerea
certificărilor obligatorii

SERVICII JURIDICE
Acest serviciul oferă societăţilor
asociate asistenţă pe tema dreptului
comercial, asistenţă în privinţa litigiilor de muncă, recuperarea creditelor,
medierii civile şi asistenţă în înregistrarea contractelor de chirie. g

Revistă bilingvă
editată de CCIRO Italia
se distribuie gratuit

Coordonator publicaţie:
Andi Rădiu
Contribuţii:
Roxana Sarban
Andra Enea
Contact:
info@cciro.it
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www.cciro.it
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un caro saluto da parte della nostra organizzazione, CCIRO Italia, la quale dopo un anno e mezzo di attività apre ufficialmente le iscrizioni. Aderendo alla
CCIRO entro il 31 gennaio, per tutto l’anno 2015 avrete la possibilità, in qualità di membri, di beneficiare di una quota di iscrizione a costo zero. La crisi economica sta coinvolgendo tutti i settori, di consequenza fare impresa in questo periodo di grandi preoccupazioni è diventato quasi impossibile. Per uscire dalla crisi
occorre agire con grande lucidità e determinazione, senza lasciarsi prendere dal panico.
CCIRO Italia è nata proprio per dare vita ad un progetto concreto fondato sullo sviluppo delle relazioni e degli scambi commerciali ed economici tra
l’Italia e la Romania e sulla collaborazione tecnica ed economica tra imprenditori e professionisti dei due paesi, fornendo informazioni e assistenza agli associati. CCIRO Italia ha fondato da poco il Club degli Imprenditori di Roma. Affinché questo nostro progetto si realizzi c'è bisogno di tutti voi, imprenditori e professionisti romeni ed italiani. Solo voi potete rendere più efficace e credibile la nostra proposta.
Certo di un positivo riscontro e in attesa di potervi incontrare personalmente per meglio illustrare il nostro progetto, mi è particolarmente gradita l’occasione per porgervi i miei più cordiali saluti e per formulare vivissimi auguri di Buone Feste e di un Felice Anno Nuovo.

DOMANDA DI ADESIONE

EUGEN TERTELEAC
Presidente CCIRO Italia

Il/La Sottoscritto/a:

COGNOME………………………………NOME............................................................................
Nato/a a ...…………….....il ......../......./...............Residente in........................
Via................................n°............................. CAP................Città............................ Codice Fiscale..................................................................................
In qualità di ( ) Titolare / ( ) Legale rappresentante
della SOCIETA’…………………………….........................Partita Iva:……......………........………......
Codice attività:……………..….... Descrizione attività:...…..………………………………………..…....
Sede legale: Via/P.zza…………….…....………n.........CAP.…....Città .............……Prov....................
Tel………………....Fax…………….....Cell.........………................Email………………….……………..
Sito Web……………………..

*Prende atto che l’adesione a CCIRO Italia per tutto l’anno 2015 è gratuita e consente l’inscrizione anche a
Confartigianato Imprese Roma.

L’adesione facilita l’accesso ai seguenti servizi:
- Opportunità di investimenti in Romania, studi di mercato per i nuovi investimenti Italia-Romania
- Credito - Finanziamenti - Start Up Impresa: check-up gratuito
- Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro: check-up gratuito
- Servizi Ambientali: check-up gratuito con verifica diretta in azienda
- Servizi Amministrativi: check-up amministrativo
- CEnPI: inviando l’ultima fattura dell’energia e gas della tua impresa, potrai ricevere un preventivo gratuito dei
servizi energetici, confrontando le offerte
- Assistenza sindacale e politiche attive del lavoro
- Servizi orientati verso i rapporti economici Italia-Romania:
- Incubatore d’Impresa
- Invito agli eventi importanti organizzati da CCIRO in Italia-Romania
- Pubblicità sulla rivista “Info Camera Italia” e sul sito www.cciro.it
- Studi di mercato sul tema dell’internazionalizzazione o delocalizzazione dell’impresa
Data ………………...

..................................................
(Firma dell’Associato)

.................................................................
(Firma del Presidente)
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La seconda edizione dei Forum Economici
Romania - Italia, L’Aquila/Abruzzo 2014

La Camera di Commercio e Industria della Romania in Italia, CCIRO
Italia, in un’ottica di costanza, di coerenza e di rispetto degli impegni e delle
responsabilità assunte sin dalla sua
creazione, e spinta dalla volontà di
proseguire nella sua opera di sostegno
alle imprese romene che operano in
Italia e italiane che operano in Romania ha dato inizio, Venerdì 28 novembre 2014, nella splendida cornice del
Palazzetto dei Nobili de L’Aquila,
alla seconda edizione dei Forum
Economici Romania Italia.
Il padrone di casa, come anche lo
scorso 16 ottobre 2013, è stato Lorenzo Santilli – presidente della Camera di Commercio dell’Industria e
dell’Artigianato L’Aquila, che ha salutato le istituzioni ed i numerosi partecipanti, imprenditori e non, italiani e
romeni. Il presidente ha ringraziato la
CCIRO Italia ed in particolar modo il
suo presidente Eugen Terteleac per
aver voluto realizzare insieme questo
secondo incontro, realizzato sulla
scorta del protocollo d’intesa stipulato
ad ottobre 2013, tra la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura de L’Aquila e la CCIRO Italia.

cuni casi riapprofondito le condizioni
attuali del settore di investimento romeno, così come le nuove riforme e le
opportunità messe in campo dai due
governi, romeno e italiano, a favore
dello sviluppo degli affari e di sostegno alla creazione di un ambiente favorevole per attrarre gli investitori
stranieri.
Il Presidente del Consiglio Regionale, Giuseppe Di Pangrazio, presente ai lavori del secondo Forum
Economico Italia-Romania, ha dichiarato: “E’ un’importante occasione di
confronto e di dialogo tra autorità, istituzioni, imprenditori romeni e abruzzesi che svolgono attività economiche
nella regione Abruzzo, in Provincia
dell’Aquila e in Romania – ha detto Di
Pangrazio – anche al fine di rafforzare
gli scambi economici e diplomatici tra
i due Paesi”. Nel 2013 e’ stato infatti
stipulato un protocollo di intesa tra la
Camera di Commercio dell’Aquila e la
Camera di Commercio della Romania
in Italia. “Un’iniziativa rilevante sotto
il profilo economico e dello sviluppo –
ha sottolineato il Presidente del Consiglio abruzzese – finalizzata a favorire
l’adozione e la realizzazione di azioni

trovare soluzioni comuni e di attrarre
nuovi investimenti sia in Romania che
in Italia. Il presidente ha poi presentato
il progetto Dacia TV, la prima rete televisiva italo romena, disponibile
anche in Abruzzo sul canale 684 del
digitale terrestre.
Il segretario della CCIRO Italia,
nonché moderatore del convegno
Andrea Amato, ha presentato e in al-

utili ad attrarre investimenti, la collaborazione commerciale tra imprese, la
cooperazione istituzionale e lo sviluppo socio-economico territoriale”.
Infatti, nell’ambito dell’attività di cooperazione, la Camera di Commercio
aquilana e quella romena si sono impegnate: a rafforzare gli investimenti
sul territorio, individuando specifici
settori target; costruire relazioni di interscambio commerciale; promuovere
attivita’ legislative finalizzate ad incentivare nuovi insediamenti; valorizzare le realta’ produttive e industriali
locali, attraverso l’organizzazione di
eventi mirati; sostenere la collaborazione istituzionale anche su ulteriori
attivita’ di trasferimento di innovazione ed economia della conoscenza e
la formazione a favore delle imprese.
Un’attenzione particolare è stata riservata agli interventi di Anca –
Laura IONESCU, Segretario di
Stato del Dipartimento per le Piccole
e Medie Imprese, dell’Ambiente di

Il presidente Eugen Terteleac ha
evidenziato nel suo discorso come i risultati ottenuti dalla CCIRO Italia
nell’ultimo anno siano stati numerosi
e frutto di azioni concrete, realizzati
con l’intento di farsi interprete dei bisogni reali degli imprenditori romeni e
italiani, che in un periodo di crisi come
questo trovano nella CCIRO Italia il
supporto necessario. Le missioni economiche effettuate in quest’ultimo
anno hanno dato la possibilità ai rappresentanti delle aziende romene ed
italiane di incontrarsi, di rapportarsi, di

Affari e Turismo (Departamentul pentru IMM, Mediul de Afaceri şi Turism), la quale ha dichiarato: “Il
Governo della Romania desidera stimolare la nascita di società miste romeno-italiane in diversi settori
economici di interesse comune, l’organizzazione di missioni economiche di
incontri d’affari per imprenditori romeni e italiani, così come anche una
reciproca informazione riguardante i
progetti economici di investimento, in
vista della partecipazione degli agenti
economici di entrambi i paesi al fine
della realizzazione e dello svolgimento

degli stessi progetti. Il Governo della
Romania confida che la tendenza dinamica positiva degli investimenti stranieri nell’economia romena continui,
con l’obiettivo di migliorare sostanzialmente l’ambiente d’affari del nostro paese” ha dichiarato il Segretario
di Stato.
La signora Anca Laura Ionescu ha
reso noto agli imprenditori romeni e
italiani presenti al Forum alcuni dei
vantaggi competitivi della Romania
nell’attrarre gli investimenti italiani,
come ad esempio:
- La Romania è uno dei più grandi
mercati dell’Europa Centrale e dell’Est
- La Romania dispone di importanti
risorse naturali
- Vanta un potenziale turistico valido e significativo
- E’ un agente di stabilità nella regione (in quanto stato membro NATO)
- E’ membro dell’Organizzazione
Mondiale di Commercio
- Dispone di un’infrastruttura aerea,
marittima e stradale importante

Il Segretario di Stato del Dipartimento per le Piccole e Medie Imprese,
dell’Ambiente di Affari e Turismo ha
colto l’occasione per presentare agli
investitori romeni ed italiani le misure
concrete adottate dal Governo della
Romania destinate ad avvicinare non
solo gli investitori italiani ma anche gli
investitori romeni in Italia verso l’economia romena, evidenziando le opportunità presenti nel settore delle piccole
e medie imprese del nostro paese, soprattutto in quei settori complementari

alle due economie, come ad esempio:
- Mantenere la quota unica d’imposta al 16%
- Non tassare il profitto reinvestito,
misura entrata in vigore il 1 luglio
2014
- Ridurre CAS con 5 punti percentuali, misura entrata in vigore il 01 ottobre 2014
- Abolire e aggregare 92 tasse e tariffe parafiscali
- Modificare la Legge PMI
- Completare la Strategia Governativa a sostegno delle PMI e migliorare
il contesto imprenditoriale - ORIZONT 2020
- Programmi finanziati dal bilancio
dello Stato, attuati dal Dipartimento
per le PMI Settore Imprenditoriale e
Turismo
- Regime di aiuto minimis "Occupazione sovvenzionata"
- Programma di sostegno dell’imprenditorialità "Romania HUB – il
paese dei giovani imprenditori"
- Concludere alcuni progetti di
legge, come ad esempio: la legge riguardante gli investitori individualibusiness angels, la legge riguardo agli
incubatori d’impresa, la legge del Mediatore del credito per le PMI.
Per concludere il Segretario di Stato
ha ricordato che la missione del Dipartimento per le PMI, Settore Imprenditoriale e Turismo che rappresenta è
quella di creare un ambiente favorevole alle imprese, all'iniziativa privata
e all'imprenditorialità, di sostenere la
creazione e lo sviluppo delle aziende,
promuovere i valori e le tradizioni
della Romania, stimolare la crescita
della competitività delle imprese e
creare un ambiente favorevole per attirare gli investitori.
Un sostanziale contributo ai lavori
del Forum è stato portato anche dai numerosi altri interventi, come quello riguardante il settore energetico del
vicepresidente della CCIRO.IT Cornel
Dinu o quello riguardante l’artigianato
di Alessandra Bianchi ( Vicepresidente
Confartigianato Roma).
02 Dicembre 2014
Dipartimento Comunicazione
CCIRO Italia

Info Camera Italia 21

gennaio/2015

IL SISTEMA COSTRUTTIVO ICF ITALIA
PER L’EDILIZIA DEL FUTURO

Il gruppo italiano Bazzica-Promass
produce e commercializza il SISTEMA COSTRUTTIVO ICF ITALIA (www.icfitalia.eu), costituito da
casseri in polistirene di recente evoluzione atti a realizzare strutture edilizie
a pareti portanti in cemento armato, antisismiche e ad altissima efficienza
energetica.

esecutive
•Rispetto delle norme tecniche vigenti
•Riduzione dei rischi per i lavoratori
•Isolamento acustico
•Isolamento termico
•Materiali certificati.

Negli ultimi anni il SISTEMA COSTRUTTIVO ICF ITALIA ha trovato importanti applicazioni per la
realizzazione di edifici residenziali in
Italia e in vari paesi europei.
Le fasi costruttive sono semplici ed
intuitive, consentendo lo svolgimento
dei lavori con estrema velocità, anche
in presenza di maestranze non specializzate. La realizzazione delle pareti
avviene posando in successione i pannelli: una volta posata la prima fila si
procede con l’introduzione dei ferri
orizzontali e poi con la posa delle successive file, fino a raggiungere l’altezza di piano prevista in progetto. A
questo punto viene effettuato il getto di
calcestruzzo finale che realizza la parete vera e propria.

I pannelli ICF Italia sono costituiti
da moduli aventi dimensioni
120*52.5cm e sono disponibili con
spessore di isolante variabile da 6 a 15
cm e con spessore del setto in calcestruzzo da 15 a 30 cm. Mediante semplici operazioni di assemblaggio i
casseri ICF consentono dunque di ottenere pareti portanti in calcestruzzo armato conformi alle vigenti normative
europee, già coibentate. In tal modo è
molto semplice che l’edificio ricada in
classe energetica A o addirittura che
possa diventare “passivo”, ovvero a
zero consumi energetici sia in inverno
sia in estate.
Il sistema costruttivo si compone,
oltre al cassero-parete ICFITALIA,
anche di un sistema "solaio", denominato MONOBI’. Si tratta in questo
caso di pannelli modulari 60x60cm
realizzati in EPS stampato con opportuni inserti metallici collaboranti con la
struttura finale che offrono la possibilità di essere assemblati in cantiere minimizzando i costi, in particolare quelli
di trasporto e semplificando notevolmente le operazioni esecutive. Con i
pannelli ICF MONOBI’, è possibile
creare solai in cemento armato mono o
bidirezionali a piastra, particolarmente
efficienti dal punto di vista strutturale.
La tecnologia della "parete ICF",
unitamente al "solaio ICF MONOBI’ ",
rappresenta un "sistema casa" costituito
da elementi integrati, che garantisce al
tempo stesso:
•Qualità
•Riduzione dei costi di costruzione
•Velocizzazione delle operazioni

Le finiture vengono normalmente
effettuate con sistemi “a secco”, impiegando comuni lastre in cartongesso che
vengono avvitate direttamente sulla superficie dei pannelli ICF e poi rasate
con normali stucchi da interno tirati a
spatola.

La tecnologia ICF ITALIA risulta
pertanto innovativa sotto il profilo
della rapidità esecutiva e delle caratteristiche prestazionali termiche, acustiche e antisismiche che vengono
conferite agli edifici, nonché per la razionalizzazione delle operazioni di
cantiere.
I risultati “al finito” risultano del
tutto indistinguibili - se non per le caratteristiche di pregio - rispetto a
quelli che si ottengono con sistemi
costruttivi tradizionali.

Incontro istituzionale presso la Camera di Commercio ed Industria della Romania a Bucarest
Il 29 gennaio 2014, il presidente della CCIRO Italia, Eugen Terteleac ha partecipato ad un workshop
organizzato al Palazzo della Camera di Commercio
Nazionale della Romania (CCIR) a Bucarest. Alla
riunione, organizzata da CCIRO Italia, hanno partecipato rappresentanti del governo, di vari ministeri e
del mondo degli imprenditoria della Romania .
Lo scopo principale della riunione è stato la presentazione delle attività della Camera di Commercio
in Italia, un esempio di internazionalizzazione dell’attività della CCIR .
Il vicepresidente della Camera Nazionale, presidente della CCI Bucarest, Sorin Dimitriu ha spiegato come è stata fatta finora l'internazionalizzazione:
CCI Bucarest ha aperto rappresentanze negli Emirati
Arabi - Sharjah, in Cina - Pechino e Marocco - Rabat,
rappresentanze basate su un modello di organizza-

zione di mostre permanenti di prodotti romeni.
Eugen Terteleac, presidente CCIRO Italia, ha presentato nel dettaglio l' attività, parlando di partenariati
con le camere di commercio e patronati nelle principali regioni d'Italia, e dell'organizzazione di forum
economici e missioni economiche in Romania.
Il segretario di stato del Ministero dell'Economia,
Adrian Volintiru, ha elogiato il lavoro della Camera
in Italia ed il Presidente CCI Bucarest, Sorin Dimitriu
si è congratulato con la direzione della Camera in Italia "per l'efficienza, perché in un breve intervallo di
tempo sono stati realizzati alcuni passi concreti ".
In serata , la delegazione italiana ha partecipato al
ricevimento annuale in onore del Corpo Diplomatico
accreditato a Bucarest, a cui hanno partecipato il ministro degli Affari Esteri, Titus Corlăţean e l'uomo
d'affari Ion Ţiriac . g

Gala Top delle Imprese

22 Info Camera Italia

La Camera di Commercio e Industria della Romania ha premiato gli imprenditori più efficienti

La CCIRO Italia ha partecipato,
giovedì 6 novembre 2014 al Gala - Top
Nazionale delle Imprese (XII edizione), evento organizzato presso Romexpo dalla Camera di Commercio
Nazionale.
L'evento segna la risoluzione delle
incomprensioni che hanno portato per
un breve periodo, alla sospensione
della stretta collaborazione tra la Camera Nazionale e la CCIRO Italia.
A partire dal prossimo anno, a seguito delle discussioni tra il presidente
CCIRO Italia, Eugen Terteleac e il presidente della Camera di Commercio
Nazionale, Mihai Daraban, gli imprenditori romeni di successo in Italia saranno rappresentanti nel "Top
Nazionale delle Imprese".
Di seguito il comunicato CCIRO
Italia:
“La Camera di Commercio e Industria della Romania ha premiato gli imprenditori più efficienti della Romania,
durante il Gala - Top Nazionale delle
Imprese, un evento che ha segnato la
nuova strategia di sviluppo della
CCIR, orientata verso l'incremento del
commercio interno ed esterno e verso
l'internazionalizzazione delle imprese
romene.
In questa occasione, la Camera di
Commercio e Industria della Romania
- l'unica entità autorizzata da una legge
organica ad organizzare il Top delle
Imprese, ha accordato dei premi per
l'eccellenza imprenditoriale e giornalistica.
Il Top Nazionale delle Imprese organizzato dalla CCIR è un "lavoro laborioso, un biglietto da visita per il
contesto imprenditoriale della Romania", durante il quale sono state premiate 6486 imprese, ha dichiarato il
presidente CCIR, il Signor Mihai Daraban nel corso dell’apertura del Gala
TNF 2014. Il Signor Daraban si è congratulato con le società vincenti e ha
richiesto alle aziende di unirsi con fiducia alle Camere di Commercio, "un
fattore di moderazione tra i responsabili politici ed il contesto imprenditoriale".
"In prima linea il Ministero dell'Economia rappresenta il contesto imprenditoriale", ha dichiarato il Ministro
dell'Economia, Sig. Constantin Niţă,
specificando che grazie al parteneriato
con CCIR, il contesto imprenditoriale
"sarà ben rappresentato all'estero". Il
Ministro dell’Economia ha elogiato gli
imprenditori per i premi e ha augurato
tanto successo nella loro attività.
Celebrato durante il Gala al quale
hanno partecipato circa 500 ospiti aziende, rappresentanti delle autorità,

A partire dal prossimo anno, a seguito delle discussioni tra il presidente
CCIRO Italia, Eugen Terteleac (sinistra) e il presidente della Camera di Commercio Nazionale, Mihai Daraban (destra), gli imprenditori romeni di successo
in Italia saranno rappresentanti nel "Top Nazionale delle Imprese".

del Corpo Diplomatico accreditato
a Bucarest, il Top Nazionale delle Imprese è stato organizzato sulla base di
una metodologia incentrata su indicatori quali fatturato netto, utile operativo, l'efficienza delle risorse umane e
del patrimonio netto.
La XII edizione del 2014 del Top
Nazionale delle Imprese ha classificato
sui primi posti a livello nazionale 589
aziende attive nel campo della ricerca,
sviluppo ed alta tecnologia; 2.393 imprese industriali; 346 aziende del settore agricolo, pesca o piscicoltura; 281
imprese edili; 1955 del settore servizi
e 922 commercio-turismo.
Tra queste, 919 aziende hanno ricevuto il Premio Nazionale (primo
posto), mentre 797 aziende sono state
classificate sul secondo posto e 717
aziende sul terzo posto, i primi tre
posti sommando un giro d'affari di 80
miliardi di euro.
Credo che il settore imprenditoriale
dovrebbe essere sostenuto di più in
questo periodo di crisi. Lo Stato, le
istituzioni competenti, le camere di
commercio devono lavorare insieme
per individuare le soluzioni per il

settore imprenditoriale: i programmi, le leggi che potrebbero facilitare e stimolare gli affari.
CCIRO collabora bene sia con le
istituzioni italiane che con quelle romene.
Dopo aver costituito il servizio "Il
Club degli Imprenditori di Roma", il
presidente CCIRO Italia Eugen Terteleac ha analizzato insieme al Presidente della Camera di Commercio
Nazionale, Mihai Daraban la possibilità di consentire la partecipazione
degli imprenditori romeni di successo
in Italia al "Top Nazionale delle Imprese” del prossimo anno. Gli imprenditori romeni in Italia devono essere
premiati durante l'evento del 2015 per
ripristinare la loro fiducia nelle istituzioni statali, al fine di riconoscere a
tutti gli uomini d'affari romeni della
diaspora le capacità imprenditoriale:
età, dinamismo, fatturato, ecc.
"Sono convinto, che da adesso, momento in cui si riprende la collaborazione tra le due istituzioni, i vantaggi
saranno in primo luogo per l'economia
romena, per i romeni, per le persone di
successo", ha dichiarato Eugen Terteleac, presidente CCIRO Italia.
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Evento Speciale:
In occasione dell’anniversario per il primo anno
di attività, CCIRO Italia ha
inaugurato il suo primo ufficio del turismo per i romeni in Italia e ha
annunciato la creazione di
una nuova televisione per i
romeni in Europa, DACIA
TV. Questa televisione sarà
disponibile sul DTT Italia
(Digitale Terrestre), a settembre 2014, per le regioni
Abruzzo, Toscana e Lazio .

Vorrei fare un riassunto delle alcune
attività svolte nell'ultimo mese, attività che mi hanno portato tanta gioia,
sentimento che vorrei condividire con
voi, con voi amici della CCIRO Italia,
soci e non soci, iscritti o non ancora
presso la nostra struttura camerale,
lettori della nostra rivista mensile.
In qualità di vicepresidente CCIRO
Italia, ho avuto il piacere di partecipare a diversi ricevimenti organizzati
in occasione delle feste di Natale e
Capodanno, eventi svolti in Romania
grazie alle imprese italiane che operano nel nostro paese. Elenco solo alcuni di questi: AVA - società
internazionale che collabora con PETROM, nel settore dell'estrazione di
petrolio, la società AVA commercializza dei prodotti destinati all’incremento della pressione dei giacimenti
di petrolio; Club degli investitori italiani; SIS Eastern - Filiale della società italiana “SIS Servizi di
Sicurezza”- con sede a Pescara; Confindustria con la partecipazione dell'Ambasciata Italiana. Degna di
essere ricordata anche la mostra
“Christmas Bazaar” presso ROMEXPO organizzata da IWA - International Women’s Association dove
l'Italia era presente con più di 30
aziende che hanno presentato prodotti
tradizionali. Durante questi eventi
sono riusciuto a presentare ai rappresentanti delle società romene il
grande lavoro che CCIRO ha svolto
durante l'anno, e i numerosi forum
economico-commerciali organizzati
dalla Camera di Commercio della Romania in Italia sin dalla sua nascita e
fino ad oggi.
Colgo l’occasione per inviare a tutti
i nostri lettori i miei più sentiti auguri!
Vi auguro un Anno Nuovo sereno ed
improntato ai valori della bellezza,
della salute, della pace, della forza,
della speranza e della vera amicizia

Ioan Corneliu DINU
vicepresidente CCIRO Italia

La Fiera Romania-Italia
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La terza edizione della
Fiera Romania-Italia a Roma

Adrian
Volintiru
ed Eugen
Terteleac
hanno
tagliato il
nastro

Organizzata tra il 30 novembre
- 1 dicembre 2013, è stata
visitata da 20.000 persone

La fiera Romania - Italia, organizzata dalla Rappresentanza della Camera di Commercio e Industria della
Romania in Italia (CCIRO Italia), è una
manifestazione diventata già tradizionale a Roma.
La terza edizione della Fiera si è tenuta presso il Teatro Tendastrisce il 30
novembre e il 1 Dicembre 2013, nella
stessa locazione dove l'Associazione
dei Romeni in Italia (ARI) ha invitato
la comunità per lo Spettacolo in occasione della Festa Nazionale della Romania. Oltre 20.000 romeni si sono
riuniti per assistere agli eventi del 30
novembre e del 1 Dicembre 2013 al
Teatro Tendastrisce.
Sabato 30 Novembre 2013, alle ore
15.30, la Fiera Romania - Italia è stata
inaugurata dal segretario di stato del
Ministero romeno dell'Economia,
Adrian Volintiru. Il segretario di stato
ha portato da Bucarest un invito per i
romeni all'estero, di tornare ad investire
in Romania. Nello stesso tempo ha invitato le società romene di espandersi
in tutto il mondo dove vi sono grandi
comunità romene.
Uno degli stand più popolari alla
Fiera è stato quello del poeta Mircea
Dinescu, venuto a promuovere il proprio vino prodotto nei vigneti che possiede in Romania. Il poeta ha offerto
personalmente agli visitatori prodotti
tipici provenienti dalla sua azienda, ha
fatto delle foto e ha dato autografi ai romeni che hanno comprato il suo libro
di poesie.
La Fiera Romania - Italia è organizzata per promuovere le aziende interessate alla comunità romena in Italia.
Hanno partecipato aziende dell'industria alimentare, di turismo tradizionale
e bio e di servizi (telefonia mobile, servizi bancari, trasferimento di denaro,
servizi medicali, ecc.).
Nel pomeriggio del 30 novembre al
Teatro Tendastrisce si e tenuto uno
spettacolo di musica popolare, per la
giornata dei romeni nel mondo. Il
giorno successivo, domenica 1 dicembre, il secondo giorno della Fiera Romania Italia, ha avuto luogo lo
spettacolo per la Festa Nazionale, trasmesso in diretta sul canale televisivo
Realitatea TV in Romania.
Dal 2013, la "Fiera Romania - Italia" è organizzata dalla Camera di
Commercio e Industria della Romania
in Italia (CCIRO Italia) e l'Associazione dei Romeni in Italia. g

Mircea
Dinescu
ha presentato i
prodotti
della sua
azienda

CCIRO Italia,
breve cronologia

Il 3 luglio 2013, presso l'Accademia di Romania in Roma è stata
inaugurata la Rappresentanza della
Camera di Commercio e Industria
della Romania in Italia (CCIRO Italia). La creazione di tale struttura era
prevista nello Stato dall'Associazione
dei Romeni in Italia (ARI) già dal
2003.
Dopo la costituzione, CCIRO Italia ha lanciato un ambizioso programma di espansione territoriale

con la firma di accordi con le Camere
di Commercio locali e organizzazione di forum economici per gli imprenditori romeni e quelli italiani.
Nel frattempo sono state organizzate
missioni in Romania, per promuovere investitori italiani.
Fino ad ora sono stati firmati accordi di collaborazione con due istituzioni italiane: la Camera di
Commercio dell’Aquila e la Camera
di Commercio di Perugia.
Sono stati organizzati forum economici a Roma, Firenze, Torino, Verona, Aquila e Perugia. Il presidente
CCIRO Italia ha partecipato a importanti riunioni di lavoro su tematiche
organizzate a Bucarest e Bruxelles.
Gli accordi firmati con le istituzioni italiane prevedono, generalmente, la promozione di investimenti
nel territorio di competenza, lo sviluppo di rapporti commerciali in aree
con grandi potenzialità, la presentazione delle realtà produttive e delle
opportunità di investimento.

Adrian Volintiru, segretario di stato del Ministero dell’Economia:
"Vogliamo che i romeni residenti in Italia tornino in patria"

Il segretario di stato del Ministero
dell'Economia, Adrian Volintiru è
stato colui che ha aperto la terza edizione della Fiera Romania - Italia a
Roma. Nominato da poco in carica, è
venuto per la prima volta in veste ufficiale in Italia. Adrian Volintiru ci ha
detto che a Bucarest si stanno facendo
sforzi affinche i romeni della diaspora
tornino in patria.
"Per i romeni all'estero, non so se
siamo il governo perfetto della Romania, ma facciamo ogni sforzo di portare
a casa coloro i quali desiderano tornare.
Questo significa molto, significa una
strategia nazionale per la re-industria-

lizzazione, la creazione di posti di lavoro. In linea di principio, è nel nostro
interesse affinchè i romeni residenti in
Italia tornino. Perché, proprio come in
America, sono dei temerari, che hanno
coraggio, che hanno esperienza, che
hanno una formazione che permette
loro di integrarsi qui. Quindi, in sostanza, ci manca realmente la loro forza
lavoro in Romania."
Adrian Volintiru, prima di essere nominato segretario di stato al Ministero
dell’Economia, è stato presidente
dell’Autorità per l’Amministrazione
dei beni patrimoniali dello Stato
(AAAS). g

Adrian Volintiru
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Il segretario
Andrea Amato:
2014 anno importantissimo, continuiamo a
creare ponti e
abbattere muri

Il 2014 si è concluso e con esso
anche il secondo anno di attività della
Camera di Commercio e dell’Industria
della Romania in Italia. Durante
quest’ultimo anno, il nostro impegno è
aumentato, e i risultati ottenuti dalla
CCIRO Italia sono stati molteplici,
frutto di azioni concrete, realizzati con
l’intento di farci interpreti dei bisogni
reali degli imprenditori romeni e italiani, che in un periodo di crisi come
questo trovano nella CCIRO Italia il
supporto necessario. La realizzazione
di eventi e le missioni economiche
hanno portato a far conoscere in modo
professionale ed istituzionale le attività
della nostra struttura, mentre diverse
aziende italiane hanno potuto beneficiare di un rapporto diretto con aziende
omologhe in terra romena, ponendo le
basi per l’apertura di canali comunicativi, per future collaborazioni sia economiche che di parteneriato.
Fedeli ai nostri obiettivi statutari, le
nostre attività non guardano solamente
ad un’apertura di canali economici. Intendiamo – e quest’anno l’abbiamo
sperimentato - essere ideatori di luoghi,
di più fucine di idee, dove ci si incontra
per cercare soluzioni alla crisi che
stiamo vivendo, dove le relazioni interpersonali sono sincere e dove le attività
sono anche di tipo sociale e istituzionale. Abbiamo promosso e coordinato
missioni economiche, forum, studi, ricerche, dibattiti e seminari. Le missioni
economiche effettuate in quest’ultimo
anno hanno dato la possibilità ai rappresentanti delle aziende romene ed
italiane di incontrarsi, di rapportarsi, di
trovare soluzioni comuni e di attrarre
nuovi investimenti sia in Romania che
in Italia. I nostri eventi hanno permesso il confronto tra le persone, imprenditori e non, italiani o romeni, e le
istituzioni. E’ successo a Torino, dove
il sindaco Piero Fassino ci ha onorati
della sua presenza, sottolineando l’importanza del nostro lavoro di supporto
a favore delle aziende piemontesi
create da romeni. E’ successo a Firenze
dove, insieme all’allora sindaco Matteo
Renzi abbiamo organizzato forse il miglior Forum...
.
.
(a pag.26)
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Il bilancio sul lavoro svolto nel 2014
*Andra Enea Responsabile sede operativa CCIRO Italia

Raggiunta la fine dell'anno, siamo
tutti abituati a fare il punto sul lavoro
svolto. Per CCIRO Italia, 2014, anche
se sotto l'impronta della crisi economica, è stato un anno pieno di successi, sia in quanto riguarda il settore
economico, che istituzionale.
Nel corso di quest'anno abbiamo
cercato di continuare l’attività che ci
ha consacrato, cioè:
• Rappresentare le categorie;
• Assistere le aziende (romene e
italiane) nel processo di organizza-

zione, gestione e sviluppo dell’attività;
• Sostenere lo start-up aziendale
tramite il progetto “Incubatore d’Impresa” che ha lo scopo di incentivare
la concretizzazione di idee imprenditoriali e la nascita di nuove imprese
sul mercato romeno;
• Favorire l’attività delle imprese
nei mercati;
• Attuare iniziative per la soluzione
delle problematiche inerenti l’organizzazione, la gestione e lo sviluppo
delle imprese;
• Attivare specifiche convenzioni a
favore dell’operatività di ogni singola
azienda;
• Creare iniziative di settore: semi-

nari, convegni, manifestazioni e fiere
e agevolare la partecipazione dei
membri associati CCIRO Italia ad
esse.
Anche se è stato un anno difficile
sotto tutti gli aspetti, siamo riusciti ad
aprire a maggio 2014 una nuova sede
operativa a Roma. La nuova sede si
trova presso la sede di Confartigianato
Imprese Roma, istituzione con la
quale la Camera di Commercio e Industria in Italia, CCIRO Italia ha firmato un protocollo d'intesa, un passo

molto importante per molte aziende
romene presenti sul territorio di Roma
e Provincia. Una forte collaborazione
voluta da entrambe le parti per facilitare e favorire lo sviluppo economico
di numerosi imprenditori che hanno
deciso di aprire una nuova azienda in
Italia e di fornire risposte chiare alle
esigenze aziendali.
Il nuovo partenership mette a disposizione delle aziende romene, oltre
a tutti i servizi offerti dalla nostra organizzazione una vasta gamma di servizi del nostro partner, tra quali
ricordiamo:
• Credito - Finanziamenti - Start
Up Impresa: check-up gratuito;
• Sicurezza e salute sui luoghi di la-

voro: check-up gratuito;
• Assistenza sindacale e politiche
attive del lavoro in Regione Lazio;
• CEnPI: inviando l’ultima fattura
dell’energia e gas della tua impresa,
potrai ricevere un preventivo gratuito
dei servizi energetici; inoltre assicuriamo il 15% di sconto sui contratti
privati dei soci/familiari delle imprese
associate.
A volte abbiamo dovuto affrontare
momenti molto difficili, ma siamo
sempre riusciti a mantenere l'equilibrio, fiduciosi nel futuro, ma soprattutto fiduciosi nella nostra capacità di
superare con dignità qualsiasi ostacolo. Abbiamo fatto bene perché i risultati non hanno cessato di apparire
e qui mi riferisco particolarmente al
migliorare dei rapporti con le istituzioni dello Stato Romeno, principalmente con la Camera di Commercio
Nazionale.

Un grande successo è stato representato dal Protocollo d'Intesa, firmato il 4 dicembre 2014 con il
Dipartimento per le Piccole e Medie
Imprese, Ambiente d’Affari e Turismo (DIMMMAT), del Governo della
Romania attraverso il quale le due
istituzioni s’impegnano a lavorare insieme per sviluppare e attuare delle
politiche di sostegno agli investitori
romeni ed italiani interessati ad investire nell'economia romena.
Per l’Anno 2015 l’obiettivo della
nostra organizzazione è quello di seguire la stessa tendenza al rialzo che
ha caratterizzato l’anno 2014.
Mi è particolarmente gradita l’occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti e per formulare vivissimi
auguri di Buone Feste e di un Felice
Anno Nuovo.
Andra Enea
Responsabile sede operativa
CCIRO Italia

Agricoltura, settore chiave
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Si è svolto il 29 novembre 2013,
presso l’Accademia di Romania a
Roma, il quarto appuntamento del
Forum Economico Italia-Romania che
ha avuto come base il tema della cooperazione strategica di sviluppo per il
rilancio delle imprese del settore agroalimentare. L’obiettivo comune è stato
quello di individuare nuove strategie
per uscire dalla crisi, attraverso nuovi
strumenti come la delocalizzazione e
l’internalizzazione delle imprese, favorendo la cooperazione e la conoscenza
delle opportunità commerciali, di investimento, finanziarie, scientifiche e culturali tra i due Paesi.
Dopo i saluti dell’ambasciatrice
della Romania in Italia, Dana Manuela Constantinescu, che ha lodato
l’iniziativa promossa dalla Camera di
Commercio e dell’Industria della Romania in Italia e dall’ICEPS, hanno
fatto seguito gli interventi dei molti
rappresentanti degli enti e delle istituzioni italiani e romeni che hanno voluto partecipare all’workshop.
Il Presidente CCIRO Italia, Eugen
Terteleac ha aperto i lavori, parlando
dei cittadini romeni che partecipano attivamente nel settore agricolo italiano.
In questo settore ci sono 117.000 lavoratori romeni. "Oggi parliamo di una
cooperazione strategica nel settore
agro-alimentare, importante progetto
per l'Italia , fondamentale per la Romania.", ha detto Eugen Terteleac .
"La Romania, una volta il granaio
d'Europa, ha bisogno dell'esperienza
italiana di investimenti del settore privato. Certamente per le aziende produttrici di macchine agricole, la Romania
è un mercato interessante.
In questo settore i fondi comunitari
destinati alla Romania sono disponibili
anche per investitori italiani interessati
al mercato romeno”, ha aggiunto il presidente CCIRO Italia .
Achim Irimescu, segretario di
stato al Ministero dell'Agricoltura e
dello Sviluppo Rurale della Romania,
ha sottolineato la grande quantità di terreno utilizzabile in Romania, notando
che nel gennaio 2014 scompariranno
alcuni vincoli per l'acquisizione di terreni agricoli da parte di stranieri. Tutti
i cittadini e le imprese europei potranno acquistare terreni in Romania. Il
segretario di stato ha presentato i piani
di sviluppo e gli investimenti in questo
settore promossi dal governo romeno.
Andrea Amato, segretario generale della Camera , ha osservato che
l'Italia è il più grande proprietario terriero in Romania , con circa il 30 %
delle terre arabili detenute da società
italiane. Egli ha ricordato la presenza
sul territorio romeno di grandi aziende
italiane come Colussi, Scotti e Antinori. Secondo i dati analizzati sul programma nazionale di sviluppo rurale,
erano previsti nel 2007/2013 fondi pari
a € 8,21miliardi, ma il piano si è stato

Si è svolto il 29 novembre
2013, presso l’Accademia di
Romania a Roma, il quarto
appuntamento del Forum
Economico Italia-Romania

Convegno sulle opportunità
di investimenti in Romania
Tiziana Vecchio, Ministero
dello Sviluppo Economico,
Direttore Generale per le
Politiche di Internalizzazione e Promozione Scambi

fermato al 56% di questi investimenti.
Andrea Amato ha anche sottolineato
il fatto che in Romania l'agricoltura
contribuisce con il 7% al PIL, rispetto
a una media europea del 1,7% e la produzione agricola è quadruplicato negli
ultimi dieci anni.
Marco Scurria, europarlamentare, ha parlato della nuova politica
agricola comune (PAC) in Europa. Il
Parlamento Europeo di Bruxelle ha approvato il 27 novembre 2013 l'accordo
del Consiglio Europeo sulla riforma
della politica agricola europea.
La nuova politica agricola comune
(PAC) ha come obiettivi: la sicurezza
alimentare a lungo termine per i cittadini europei, contribuire a soddisfare
una domanda mondiale sempre più elevata di prodotti alimentari, la produzione sostenibile di alimenti e allo
stesso tempo il mantenimento delle risorse naturali e della biodiversità, come
anche la garanzia della viabilità delle
aree rurali.
Marius Cristian Cristea, consigliere economico presso l'ambasciata
romena in l'Italia ha presentato la situazione economica della Romania e le
opportunità di investimento sul mercato romeno.
La Romania è attualmente il mercato più interessante per gli investitori
nel Sud-Est Europa. E’ il sesto più
grande produttore europeo di cereali, e
il costo del terreno in Romania è ben al
di sotto della media UE, che varia da
una regione all'altra, raggiungendo una
media compresa tra i 1.500 ei 2.000
euro per ettaro. g

L a B anca Transilv ania ha ap e r to
la p rima age nz ia ne lla cap itale italiana

Horia Ciorcilă şi
Dana Constantinescu

La Banca Transilvania, l'unica
banca romena in Italia, ha aperto ufficialmente la prima agenzia BT a Roma
il 6 febbraio 2014.
L’evento è iniziato con il taglio del
nastro da parte della sua Eccellenza
Sig.ra Dana Constantinescu -Ambasciatore romeno in Italia, Horia
Ciorcilă - Presidente del Consiglio di
amministrazione di BT, Roberto Marzanati - Vice Presidente del Consiglio
di Amministrazione della Banca e il signor Omer Tetik - direttore generale
BT. All’evento ha partecipato anche il
presidente della CCIRO Italia, Eugen
Terteleac .

In un discorso pronunciato in questa
occasione, Horia Ciorcilă ha detto: "
Speriamo di avere anche in Italia il successo che abbiamo in Romania.»
Tetik Omer ha detto nel suo discorso: "L'Italia è un mercato nuovo
per noi , una sfida. I romeni qui hanno
con la BT, la loro banca.»
Il messaggio della Sig.ra Dana Constantinescu, Ambasciatore della Romania in Italia, è stato: "Benvenuti a
Roma e in bocca al lupo alla prima
banca romena in Italia, Banca Transilvania. Vi auguro di concludere affari
profittabili per la banca, per i clienti romeni e quelli italiani". g
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(continua in pag.6)
Economico dell’anno 2014, nella
splendida cornice del Palazzo Vecchio
e con la presenza di Confartigianato
Imprese Toscana e Assimprese Firenze.
Così è stato anche per Verona, dove il
sindaco Flavio Tosi ha ricordato la consolidata collaborazione reciproca, l’importanza del lavoro delle aziende
venete in Romania, e la presenza ormai
storica sul territorio della comunità romena che nella città scaligera rappresenta il 3% della popolazione.
Così come nel 2013, anche quest’anno abbiamo voluto inaugurare la
seconda edizione dei Forum a
L’Aquila. Insieme al presidente
CCIAA Lorenzo Santilli e a Giuseppe
di Pangrazio, presidente del Consiglio
Regionale dell’Abruzzo, sulla scorta
del protocollo d’intesa stipulato ad ottobre 2013, abbiamo ricreato un’occasione di confronto e di dialogo tra
autorità, istituzioni, imprenditori romeni e abruzzesi. Sempre insieme, abbiamo ribadito la nostra convinzione,
secondo la quale non esiste sviluppo
economico senza una sana cooperazione di tipo sociale e culturale.
Fedeli a questa idea, per mantenere
vivi i legami tra i romeni che lavorano
all’estero e la terramadre, per stare ancora più vicini ad una comunità così
numerosa e così presente, la CCIRO ha
lanciato nel corso del 2014 DACIA TV.
L’Aquila, Perugia, Torino, Milano,
Firenze, Bologna, San Salvo e ovviamente Roma e Bucarest, ma anche
Constanta, Brasov, Cluj – Napoca e Timisoara, sono le città in cui abbiamo
organizzato Forum, missioni economiche, partecipato ad eventi, messo in
contatto imprenditori, conosciuto
nuove persone, creando momenti di
dialogo, di partecipazione, di coesione,
di promozione anche culturale, consapevoli e onorati dell’importanza del
nostro impegno profuso non solamente
nel settore tecnico economico. Abbiamo posto le basi per future collaborazioni sia economiche che di
parteneriato. Abbiamo firmato accordi
e protocolli, con le istituzioni, i ministeri, le camere di commercio, enti e
associazioni, in Romania e in Italia,
tutti a sostegno degli investitori. Di
tutti gli investitori, non solamente degli
iscritti alla CCIRO.IT ma a beneficio
di tutti quei soggetti che, con fatica e
sudore lottano per tenere aperta la propria attività, che sono alla ricerca di soluzioni che possano evitare la chiusura
della propria fabbrica, che intendono
delocalizzare, investire o solamente affacciarsi su uno dei mercati italiani o
romeni. Alla crisi abbiamo quindi reagito con l’azione, con il movimento,
con la tenacia di chi intende andare
avanti nonostante le avversità. In un
momento di crisi e di “tempeste” continue non possiamo costruire muri. La
nostra azione, nella sua interezza, tende
verso lo stesso orizzonte che, seppur
nella diversità di linguaggio è lo stesso
per chiunque abbia deciso di unirsi a
noi, romeni e italiani. Noi siamo e continueremo ad essere costruttori di ponti.
Andrea Amato
Segretario Generale CCIRO Italia
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“La Borsa delle Opportunità e
degli Investimenti”

Sono stati presentati
i vantaggi del nostro paese
e le aree prioritarie
di investimento.

Quali sono le migliori opportunità
di investimento in Romania per i cittadini italiani?
Di questo si è parlato al quinto
Forum economico organizzato dalla
Rappresentanza Camera di Commercio e Industria in Italia (CCIRO Italia), intitolato “La Borsa delle
Opportunità e degli Investimenti”.
L’evento si è svolto a Roma il 30
novembre, in occasione degli eventi
di celebrazione della Giornata dei Romeni nel Mondo e della Festa Nazionale della Romania.
Durante l’apertura dei lavori del
Forum, Eugen Terteleac, presidente
CCIRO Italia, ha presentato i risultati
della Camera di Commercio e Industria della Romania in Italia, dalla
data della sua costituzione fino ad
oggi.
“I risultati sono soddisfacenti: cinque Forum Economici, 15 missioni
economiche in Romania, 3 presentazioni di investimenti presso la Camera
Nazionale e decine di incontri con le
autorità romene e italiane.
Oggi, quando la Romania ha bisogno più che mai di investimenti esteri
per rilanciare l’economia, CCIRO Italia diventa un promotore delle opportunità che il nostro paese offre, un
“ambasciatore” dell’economia romena in Italia”, ha dichiarato il presidente CCIRO Italia.
“La nostra istituzione intende procedere verso due direzioni di lavoro.
La prima è rivolta ai 49.000 imprenditori romeni in Italia che hanno bisogno di essere sostenuti in modo
concreto, come per esempio nella garanzia dei crediti, nella formazione
professionale, nella partecipazione ad
appalti pubblici, nell’assistenza fiscale.
La seconda è dedicata agli investitori romeni e italiani operanti in Italia
che si affacciano sul mercato romeno
e hanno bisogno di alcuni servizi: as-

sistenza per la delocalizzazione della
produzione in Romania, assistenza fiscale, informazioni, progetti europei e
tutta quella serie di servizi che rientrano nella gestione del Sistema Camerale romeno”, ha aggiunto il
presidente Terteleac.
I relatori del Forum hanno presentato ampiamente le opportunità di investimento e di finanziamenti , fondi
europei, il servizio, la collaborazione
istituzione.
Andrea Amato, segretario generale CCIRO Italia ha presentato l’attività della Camera e gli accordi
sottoscritti con le altre camere di commercio, gli accordi con le istituzioni
europee, con gli istituti bancari e i patronati a disposizione dei membri
della Camera.

“CCIRO Italia è diventata
un vero "ambasciatore"
dell'economia
romena in Italia."
Corneliu Dinu, vicepresidente
CCIRO Italia, esperto in progetti
energetici ha presentato le politiche
che lo stato romeno offre agli investitori interessati in questo settore dell’economia romena.
Marius Cristian Cristea, rappresentante dell’Ufficio di promozione
commerciale a Roma, ha aperto la
prima sessione di lavoro della conferenza. I temi principali trattati hanno
riguardato le politiche di sostegno
delle piccole e medie imprese della
Romania, le opportunità offerte dallo
stato romeno, le possibilità di investimento nel campo dell’energia, soprattutto
quella
rinnovabile,
le
infrastrutture romene; ha ricordato gli
eccellenti risultati della collaborazione tra le istituzioni romene e quelle

italiane, con le associazioni professionali, la collaborazione che da 23 anni
a questa parte ha rappresentato un
punto fermo per il miglioramento
della cooperazione economica e commerciale bilaterale, così come su altri
mercati.
Sono state presentate le opportunità di investimento che la Romania
offre, così come il miglioramento
delle relazioni economiche romeno –
italiane, le possibilità di collaborazione tra le piccole e medie imprese
operanti in Romania e in Italia specialmente tra quelle del settore agroalimentare.
Marius Cristea ha ricordato lo
sforzo impiegato per combattere gli
effetti della crisi, le proposte e le adozioni di misure per l’equilibratura del
PIL del governo romeno per il rilancio
economico e per la ripresa dell’attività
dell’intera economia e del commercio, così come il rilancio di azioni
volte a promuovere il rilancio della fiducia degli investitori nell’economia
romena e nel settore imprenditoriale.
Contestualmente, è stata sottolineata la presenza sempre più importante degli investitori italiani sul
territorio romeno ed è stato presentato
il dato riguardante lo stato attuale
degli scambi commerciali tra la Romania e l’Italia.
Sono state presentate le agevolazioni concesse dal Governo romeno
agli investitori stranieri e l’importo totale dei fondi strutturali stanziati dalla
Unione Europea per il futuro.
Sono intervenuti anche Fausto Capalbo, presidente ICEPS, Alessandra
Bianchi,
vicepresidente
Confartigianato Lazio, Mihai Barbuliceanu, esperto in fondi europei. Il
Forum è stato moderato da Jean Luc
Bertoni.
I partecipanti al Forum, imprenditori romeni e italiani, hanno fatto domande riguardanti per lo più l’accesso
ai fondi europei in vari settori d’attività (agricoltura, turismo, commercio,
ecc.) e le facilitazioni che la Romania
accorda agli imprenditori romeni in
Italia.
In conclusione del Forum, Adrian
Volintiru – segretario di stato del Ministero dell’Economia in Romania ha
presentato in breve le priorità dell’istituzione di cui fa parte, offrendo il supporto del Ministero dell’Economia
per le attività svolte dalla Camera di
Commercio e dell’Industria della Romania in Italia. g
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I 150 anni dalla costituzione del Senato Romeno

I rappresentanti CCIRO Italia hanno partecipato al ricevimento organizzato in occasione dell’anniversario

Roma, 18 Giugno 2014 - I rappresentanti della Camera di Commercio
della Romania in Italia (CCIRO Italia),
il Presidente, Eugen Terteleac ed il Vicepresidente, Corneliu Ioan Dinu
hanno partecipato martedì 17 giugno
2014 presso il Parlamento della Romania al ricevimento solenne dedicato
alla celebrazione dei 150 anni dalla costituzione del Senato Romeno.

I rappresentanti CCIRO Italia si
sono intrattenuti con il Presidente del
Senato, Călin Popescu Tăriceanu
con gli ex Presidenti Ion Iliescu ed
Emil Constantinescu e gli altri ospiti
di spicco presenti all'evento. Tutti
hanno lodato le iniziative intraprese da
CCIRO Italia. All'evento è intervenuto, tra gli altri, anche il Primo Ministro Victor Ponta, altri leader dei
diversi partiti politici, ex Presidenti del
Senato, la principessa Margareta.

La delegazione CCIRO Italia insieme al presidente del Senato, C. P. Tăriceanu

Il Senato è apparso sulla scena politica del nostro paese all’iniziativa del
Principe Alexandru Ioan Cuza nel
1864, quando, con il plebiscito, i ro-

In dialogo con l’ex presidente dalla Romania, Emil Constantine-

Iniziativa CCIRO Italia:
i maggiori produttori di vino
della Romania partecipano
alla più grande fiera in Cina

Roma, 26 Giugno 2014 – La Camera di Commercio della Romania
inItalia (CCIRO Italia), partner della
Fiera di Roma nell’organizzare la fiera
"Wine Expo 2014" di Beijing, è riuscita ad assicurare la partecipazione, a
quest’importante evento, di tre leaderdel mercato vinicolo della Romania:
Vincon, Murfatlar e Jidvei. Approfitando di quest’incontro i partecipantidiventeranno membri fondatori della

Borsa dei Vini dell’Asia, istituzione
asiatica che sarà costituita grazie al
"Beijing Wine Expo 2014".
La presenza della Romania è completata dalla partecipazione del Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo
Rurale, che sostiene l'iniziativaCCIRO Italia. Il ministero parteciperà
alla Fiera "Wine Expo 2014" tenutasi
a Beijing tramite l'Ufficio Nazionaledella Vigna e dei Prodotti Vinicoli.

meni hanno convenuto l'istituzione di
un sistema bicamerale, la creazione di
una nuova Camera parlamentare, insieme alla Camera dei Deputati. Durante la dittatura militare nell'autunno

del 1940, il lavoro del Senato e della
Camera dei Deputati è stata sospeso e
nel 1946 il regime comunista ha
emesso un decreto di abolizione del
Senato.
L'istituzione ha ripreso l’attività
dopo la Rivoluzione del 1990. Negli
ultimi anni ci sono stati diversi tentativi di abolizione del Senato, che culminarono nel 2009, con un
referendum per l’abolizione dell'istituzione.
"Durante i 150 anni di esistenza, il
Senato de la Romania ha emanato
delle leggi per il progresso e lo sviluppo del paese ed ha contribuito a
mantenere un equilibrio tra i poteri
dello Stato. Credo che lo Stato di Diritto in Romania sarebbe in pericolo se
viene abolita quest’importante istituzione, il Senato." ha dichiarato Eugen
Terteleac, Presidente CCIRO Italia.

Al anniversario per i 150 anni dalla costituzione del Senato Romenoi

Partecipanti alla Fiera ”2014 Beijing YanQing International Wine Expo”

"2014 Wine Expo Beijing Yanqing", in breve "Beijing Wine Expo
2014" si svolgerà tra il 29 e il 31 luglio.
Per l'Italia la partecipazione al
"Wine Expo 2014" è stata organizzata
da Fiera di Roma e grazie a CCIRO
Italia, anche la Romania parteciperà
alla fiera. "La Cina è tra i primi cinque
mag-giori consumatori di vino al
mondo e la partecipazione ad un

evento cosi im-portante può essere
una delle piùgrandi opportunità per
tutti i produttoridi vino dell’Europa.
Ho desiderato che alla fiera sia presente anche la Romania per dimostrare
che pure in questo settore abbiamo
prodotti della migliore qualità e che la
Romania può sedersi allo stesso tavolo
con le grandi potenze del vino ", ha dichiarato il presidente CCIRO Italia,
Eugen Terteleac.

Forum economico a Firenze
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E' il primo forum economico
organizzato da CCIRO Italia
a Firenze, da quest'anno
l’incontro sarà annuale
La Rappresentanza della Camera di
Commercio della Romania in Italia (
CCIRO Italia) ha orgnaizzato a Firenze, venerdì 31 gennaio, il primo
Forum economico Romania- Italia del
2014, in collaborazione con il Comune
di Firenze.
L'incontro, a cui hanno partecipato
rappresentanti delle istituzioni locali e
del settore privato - imprenditori toscani italiani e rumeni, è stato organizzato in collaborazione con il Comune
di Firenze al Salone de'Dugento nel Palazzo Vecchio.
"I romeni sono per lo più ben integrati, lavorano sodo e pagano le tasse
dello Stato italiano, contribuendo con
cca. 1,5% al Pil italiano.", ha detto il
Console Generale di Romania a Bologna, Eugen Şerbănescu, sottolineando
l'importanza della comunità romena
che, nella Regione Toscana, conta oltre
110.000 persone.
Tra i due paesi ci sono eccellenti relazioni bilaterali, nel quadro di un parteneriato caratterizzato dal ministro
romeno degli Esteri, Titus Corlăţean
come "forte, strategico e consolidato".
Il Console Generale Eugen Şerbănescu
ha evocato le radici culturali e storiche
comuni, un presupposto importante per
la continuazione e l'intensificazione
degli scambi commerciali tra i due
paesi.
Il console ha accolto favorevolmente l'organizzazione del Forum economico di Firenze, momento di
valutazione delle competenze e dello
stato dei programmi in corso di sviluppo e allo stesso tempo, per un ampio
scambio di conoscenze ed esperienze
tra autorità italiane e imprenditori romeni e italiani.
L’evento è stato il primo forum economico organizzato da CCIRO Italia a
Firenze , ma da quest'anno ci sarà una
riunione annuale a Firenze.
Eugen Terteleac, Presidente
CCIRO Italia, ha presentato il lavoro
che svolge la Camera, spiegando l'idea
da cui è partita la costruzione di questa
struttura istituzionale:
"La rappresentanza della Camera di
Commercio e Industria della Romania
in Italia è stata istituita appositamente
per supportare questo segmento dell'economia italiana costruita intorno ai
romeni di valore. Meglio detto, a sostegno di oltre 50.000 aziende romene costituite in Italia."
Il presidente CCIRO Italia spiegato
in che consiste questo supporto :

Forum organizzato
a Palazzo Vecchio

"CCIRO Italia offre tutti i servizi del
sistema camerale romeno, servizi di
particolare importanza per il commercio: consulenza, garanzie creditizie, fiscali, assistenza legale per la
costituzione di nuove imprese , l'attuazione di progetti europei, l'organizzazione di convegni - questi sono solo
alcuni dei servizi che offriamo agli imprenditori romeni e agli investitori italiani che vogliono investire in
Romania. Presto lanceremo un nuovo
programma chiamato "incubatore per
le piccole e medie imprese.
Questo progetto, organizzato in collaborazione con altre istituzioni, cer-

cherà di semplificare il più possibile la
burocrazia per la quale deve passare un
investitore. L'incubatore elabora tutte
le esigenze degli investitori, dalla costituzione della società e acquisto del
materiale necessario, fabbricati, terreni,
attrezzature, fondi europei, sovvenzioni statali, partecipazione a gare pubbliche " .
Andrea Amato, segretario generale
della CCIRO Italia, imprenditore italiano, ha parlato delle opportunità offerte dalla Romania: "La Romania è il
paese più popoloso in Europa orientale,
ma con un'economia da costruire, in
quanto è 48° nel mondo e penultimo in
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Europa. Per questo i legami con la
struttura produttiva italiana possono essere molto importanti.
L'economia romena è in crescita e il
tasso di crescita previsto per i prossimi
anni è il più grande in Europa. Quindi
molte aziende ora preferiscono entrare
in questo mercato in rapida crescita, rinunciando agli altri Paesi".
L'agricoltura fornisce ottime opportunità, ha aggiunto Andrea Amato,
dato il costo di acquisizione di
1.500/2.000 euro per ettaro, l' agricoltura contribuisce con il 6 - il 7 % al PIL
romeno, rispetto ad una media UE del
1,7 % , quindi esistono grossi investimenti da parte dell’Europa orientati all'agricoltura.
E' è necessario un investimento,
dato che in termini di meccanizzazione,
in Romania ci sono 18/19 trattori per
ogni 1.000 ettari, mentre la media europea è 77. Ma non solo l'agricoltura:
la produzione industriale romena è aumentata del 369% negli ultimi dieci
anni, anche in un momento di crisi più
forte. CCIRO Italia suggerisce agli imprenditori romeni ed italiani in Toscana
la valutazione di potenziali investimenti in Romania.
Il moderatore del’incontro è stato
Jean Luc Umberto Bertoni.
Al forum hanno parlato anche Fausto Capalbo, presidente Iceps (Istituto
per la Cooperazione Economica Internazionale dello Sviluppo suoi problemi),
Alessandra
Bianchi,
vicepresidente Confartigianato Roma,
Prof. Aldo Fittante, Università di Firenze, Luciano Franchi, presidente
Avis Toscana, Giovan Battista Donati, Presidente Confartigianato Imprese Toscana, Giovanni Lamioni,
Presidente Confartigianato Grosseto,
Av. Giussepe Bergamaschi, Segretario Assimpresa Firenze. g

Il tasso di crescita
dell’economia romena
previsto per i prossimi anni
è il più grande in Europa.

Romulus Popescu, rappresentante per la Lombardia della CCIRO Italia

Romulus Popescu

CCIRO Italia ha designato il suo
rappresentante a Milano. Romulus Popescu, il presidente storico dell'Associazione Romeni d'Italia (Milano), è
stato nominato Presidente della CCIRO
Milano - Lombardia.
L' evento si è svolto venerdì 14 febbraio, presso lo stand della Romania
della Borsa Internazionale del Turismo
(BIT) di Milano.
"Romulus Popescu è la persona più
indicata per questa carica: l'esperienza
di presidente dell'Associazione romena
in Italia - Milano, l'esperienza professionale, e la verticalità e serietà dimostrata nel lavoro svolto nell'interesse
della Romania, ci ha convinti a dargli

questa nomina ", ha detto il presidente
CCIRO Italia , Eugen Terteleac .
La nomina è avvenuta alla presenza
del Console Generale di Romania a
Milano, George Bologan e del capo
dell'ufficio di promozione turistica
della Romania in Italia, Ioana Ciutre
Podosu.
Quest'anno, la Romania ha presentato un belissimo stand alla BIT di Milano. I visitatori della fiera sono rimasti
impressionati dalla qualità dello stand
romeno. I visitatori hanno ricevuto informazioni sui viaggi turistici, sul turismo medicale e trasporto aereo. g
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CCIRO Italia ha costituito
il CLUB DEGLI
IMPRENDITORI di Roma

La Camera di Commercio e Industria della Romania in Italia ha organizzato, presso la sede operativa, una
riunione di lavoro alla quale hanno
partecipato 30 imprenditori romeni
e italiani, membri CCIRO Italia. In
questa occasione è stato costituito il
Club degli imprenditori di Roma.
Alla riunione sono stati presentati

diversi progetti in corso di CCIRO Italia come ad esempio:
- Incubatore per le PMI: dipartimento che elabora i progetti di investimento dei membri che investono in
Romania ed in Italia, dipartimento di
cui si attende la partecipazione di altri
rappresentanti istituzionali della Romania (i tecnici del Ministero delle Politiche
Agricole,
Ministero
dell'Economia, Ministero dei Fondi
Europei, Ministero del Turismo).
- L’Ufficio di Promozione e Marketing Turistico: CCIRO Italia ha iniziato
questo progetto e ha istituito il suo
primo ufficio a Roma. Questo tipo di
struttura sarà allestita all'interno delle
attività commerciali romene, in modo
che i romeni in Italia abbiano la possi-

bilità di prenotare la loro vacanza in
Romania, escludendo così la necessità
di reindirizzare le vacanze in altri paesi
come la Turchia, la Grecia, ecc.
Le attività commerciali che ospiteranno questi uffici diventeranno un
punto di riferimento per la comunità
romena in quanto nello stesso posto le
persone potranno acquistare prodotti
romeni, biglietti aerei, vacanze, biglietti per spettacoli, ecc.
Sempre in questa occasione è stata
presentata una parte dei servizi
CCIRO Italia riservati ai membri,
come le garanzie sui prestiti, formazione, assistenza legale, consulenza,
ricerche di mercato, progetti
europei/regionali, ecc.

Durante i lavori, CCIRO Italia ha
premiato per la proficua collaborazione ed il successo imprenditoriale registrato nel 2014, diversi personalità
d'affari presenti: Francesco Di Stefano
- Europa7HD, Lorenzo Santilli - FELICI srl, Silvia Danila - avvocato,
Alex Lin - Changhong Electric Europe
s.r.o., Lamberto Lapucci - Credito Artigiano, Valentina Gherman - avvocato, Dr. Florian Brunstein Chiropratico, Studio chiropratico di
Roma, specialista chiropratica, Ovidiu
Burduşa - imprenditore, Cosmin Cristea - Sibiana Food.
Il titolo di "Membro sostenitore
CCIRO Italia", conferma il diritto a far
parte del progetto"Incubatore per le
PMI" e dal dipartimento "Club degli
imprenditori CCIRO Italia", dipartimento che vuole essere una rete di pro-

fessionisti i quali attraverso le loro capacità professionali e imprenditoriali
siano in grado di sostenere i progetti di
investimento, sia nell’economia romena che italiana.
Dal Club degli Imprenditori
CCIRO Italia fanno già parte 50 membri CCIRO Italia, imprenditori romeni
e italiani.

*CCIRO Italia, fondata nel 2013,
sulla base degli obiettivi statutari
dell’Associazione dei Romeni in Italia,
ha come obiettivi principali lo sviluppo delle relazioni economiche tra
la Romania e l’Italia, sostenendo sia
gli imprenditori romeni in Italia che
gli italiani che investono in Romania,
l’attrazione di nuovi investimenti
esteri sopratutto nell’economia romena, il rilancio e il miglioramento
dell’immagine della Romania all’estero. CCIRO Italia tra le sue priorità intende sostenere le istituzioni
statali romene in Italia (ambasciate,
consolati), le chiese e le associazioni
romene in Italia.
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ARI e CCIRO Italia
hanno
organizzato la X-a
edizione del
evento dedicato
alla Giornata
Nazionale della
Romania

Domenica 30 novembre 2014,
CCIRO Italia e l'Associazione dei Romeni in Italia (ARI) hanno organizzato la decima edizione della Giornata
Nazionale della Romania, evento al
quale hanno partecipato oltre 7.000
cittadini romeni.

In apertura, il Presidente ARI,
Eugen Terteleac ha presentato alcuni
dei risultati raggiunti nel 2014: ARI ha
mantenuto il calendario delle attività
tradizionali: " Festa del Marzolino ",
"Fiera Romania-Italia", "Miss Romania in Italia" e "Giornata Nazionale
della Romania / Giornata dei Romeni
all’Estero". La distribuzione degli
aiuti umanitari in Romania si è svolta
anche quest'anno attraverso due missioni umanitarie. Inoltre, il 26 ottobre
2014 è stato organizzato un evento
culturale-elettorale.Allo stesso tempo,
sono stati ricordati i successi della
CCIRO Italia: 15 missioni in Romania, alle quale hanno partecipato investitori romeni ed italiani, 5 forum
economici in Italia e diversi investimenti intrapresi verso l’economia romena.
L'evento "Giornata Nazionale della
Romania" è iniziato con l’esibizione
della cantante di musica popolare, Ionica Stan, che ha scaldato il pubblico.
In seguito si sono esibiti, Cristina
Turcu Preda, il Gruppo Folcloristico
“Dor Călător”, Ioana Bărbuliceanu
che ha intonato l'inno nazionale della
Romania insieme a Andrei Păunescu.
Il pubblico si è emozionato grazie a
Evandro Rosetti e, in seguito al
grande artista Aurel Moldoveanu, che
è riuscito a trasformare il pubblico in
un coro composto da migliaia di
membri, che hanno ballato con allegria.
L’evento di quest’anno è stato sponsorizzato da Wind, Changcong, Moneygram ed Elephant Moving.
Media partners: Pro Familia, Dacia tv,
Gazeta Românească, Ziarul Românesc
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“Contento di vedere sempre più
dinamiche le relazioni economiche
bilaterali tra la Romania e l'Italia”
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Intervista Andrei Dominic GEREA, Ministro dell’Energia, delle Piccole e Medie Imprese e dell’Ambiente d’Affari

Rafforzerete il rapporto istituzionale con le PMI? In che modo e
quale saranno le linee di azione?
Sostenere il settore delle piccole e
medie imprese rappresenta una priorità
sia a livello nazionale, che a livello europeo, in quanto questa categoria di
agenti economici, più dinamici e più
flessibili delle grandi imprese sono il
motore di ogni economia moderna.
Il Governo della Romania ha come
obiettivo lo sviluppo di un ambiente di
affari attivo, stabile, trasparente, basato sulla competitività, responsabilità
ed imprenditorialità, in modo che gli
imprenditori possano affrontare la concorrenza dei mercati nazionali e quelli
internazionali.
Il Ministero dell'Energia, delle Piccole e Medie Imprese e dell’Ambiente
d’Affari proseguirà il dialogo aperto
con le PMI per migliorare le procedure
di lavoro tra il settore privato ed il ministero, per un ottima trasparenza ed
efficienza.
All’interno del ministero sono stati
istituiti vari comitati di lavoro interistituzionale, creati proprio per poter
identificare e discutere i problemi del
settore delle PMI, ma anche per migliorare l'attività delle aziende romene,
tra cui ricordo:
- Comitato Consultivo per lo Sviluppo
delle Piccole e Medie Imprese
- Task - force per le PMI parte della
Coalizione per lo Sviluppo della Romania, iniziativa privata, apolitica, che
comprende le più rappresentative organizzazioni d’affari in Romania. Lo
scopo della Coalizione per lo Sviluppo
della Romania è quello di fornire una
base per la consultazione con le pubbliche istituzioni, con il Governo sulle
questioni che hanno un impatto sull’ambiente d’affari in Romania.
Inoltre, ai sensi della Legge n.
346/2004 riguardo alla creazione e allo
sviluppo di piccole e medie imprese,
come modificato ed integrato ulteriormente, gli iniziatori di nuove leggi che
incidono sull’ambiente d’affari hanno
l'obbligo di effettuare il "Test delle
PMI", al fine di garantire un ambiente
favorevole alla creazione e allo sviluppo delle imprese.
A questo proposito, è stato istituito il
Gruppo per la valutazione dell'impatto
economico delle leggi sulle PMI. Questo gruppo è un organismo di dialogo
interistituzionale composto da membri
nominati dai ministeri, enti della pubblica amministrazione centrale, camere di commercio, associazioni di

categoria, organizzazioni non governative.

Quali sono gli obiettivi che si è proposto in qualità di Ministro delle
PMI?
Gli obiettivi, le priorità del Esecutivo
Europeo, del Governo della Romania
sono anche gli obiettivi che mi sono
proposto durante il mio mandato di
Ministro dell'Energia, delle Piccole e
Medie Imprese e dell’Ambiente d’Affari, e cioè:
- garantire un ambiente favorevole agli
affari
- sostenere l'imprenditorialità e l'iniziativa privata
- ridurre la pressione fiscale e gli oneri
amministrativi
- rilanciare il processo di investimento
- stimolare la creazione di posti di lavoro nel settore privato
- migliorare l'assorbimento dei fondi
europei
- migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti, mercati, innovazione
Abbiamo a disposizione un periodo di
6 anni per attuare le misure e le azioni
intraprese attraverso la Strategia del
Governo per lo sviluppo del settore
delle PMI e lo sviluppo dell’ambiente
d’affari - ORIZONT 2020, il cui obiettivo generale è quello di incrementare
la competitività delle PMI, aumentando il numero di imprese attive nell'economia reale, lo sviluppo delle
imprese esistenti e la creazione di
nuovi posti di lavoro. Il principale indicatore di risultato per il 2020 è il
saldo netto delle PMI economicamente
attive che dovrà superare la soglia di
670 mila imprese nell'economia della
Romania. Penso che ottenere un aumento del 41.23% delle imprese economicamente attive, nei prossimi anni,
è un obiettivo strategico realistico. In
termini di "densità delle PMI per 1.000
abitanti", il raggiungimento di questo
obiettivo strategico significa il funzionamento di circa 36 imprese per mille
abitanti nel 2020, rispetto a 24 alla fine
del 2013.
Credo che la Romania di oggi, stato
membro dell'Unione Europea ha un
enorme potenziale di sviluppo economico e sociale a lungo termine.
Lei sosterrà l'attuazione del Protocollo d’Intesa firmato con la CCIRO
l'Italia sulla cooperazione per la
promozione ed il sostegno degli imprenditori romeni in Italia e degli investitori italiani al fine di facilitare

gli nuovi investimenti nell'economia
romena?
Sono contento di vedere sempre più
dinamiche le relazioni economiche bilaterali tra la Romania e l'Italia, l'Italia
essendo il secondo partner commerciale della Romania nell'Unione Europea, dopo la Germania.
Mi auguro lo sviluppo ed il rafforzamento della cooperazione tra il Ministero dell'Energia, delle Piccole e
Medie Imprese e l’Ambiente d’Affari
e la Camera di Commercio e Industria
della Romania in Italia per facilitare lo
scambio di informazioni, esperienze e
buone pratiche nel settore delle politiche e delle strategie a sostegno del settore delle PMI.
Dal momento che uno degli obiettivi
del mio mandato è quello di rilanciare
il processo di investimento, posso affermare che io sono un sostenitore del
Protocollo sulla cooperazione per la
promozione e il sostegno degli imprenditori romeni in Italia e degli investitori italiani al fine di facilitare gli
nuovi investimenti nell'economia romena, il cui obiettivo è lo sviluppo e
l'attuazione di una strategia che mira a
promuovere e sostenere gli imprenditori romeni in Italia e gli investitori italiani al fine di facilitare gli nuovi
investimenti nell'economia romena.
Tutte le misure adottate dal Governo
della Romania (non tassare il profitto
reinvestito, ridurre Cas del 5%, abolire
/ aggregare 92 tasse e tariffe parafiscali, migliorare la digitalizzazione,
mantenere la quota unica, modificare
la Legge per le PMI, attuare la Strategia Governativa per le PMI e l’ambiente d’affari, ecc.) insieme alle
riforme e alle opportunità applicate dai
due governi, romeno ed italiano,
hanno favorizato lo sviluppo degli affari e la creazione di un ambiente favorevole per attrarre investitori
stranieri. Detto questo ritengo che tali
misure dovrebbero essere continuate
anche con altre misure di allentamento
fiscale, con misure di sostegno all'imprenditorialità, di miglioramento della
qualità dell’atto amministrativo, di riduzione delle barriere amministrative,
di semplificazione e modernizzazione
delle procedure fiscali, al fine di attrarre investitori italiani nell'economia
romena.
Quali sono le priorità nel rapporto
con la CCIRO Italia? Nel rapporto
con la diaspora?
La comunità imprenditoriale romena

in Italia rappresenta una priorità per il
Governo della Romania, per il Ministero dell'Energia, delle Piccole e
Medie Imprese e dell’Ambiente d’Affari, i romeni all'estero essendo parte
del popolo romeno.
Durante il mio mandato di ministro mi
sono proposto di rafforzare il rapporto
con CCIRO Italia, che ha ottenuto numerosi risultati grazie alle azioni concrete svolte per attirare e sostenere gli
investitori romeni in Italia e gli investitori italiani.
Nella mia veste di Ministro per le PMI
e l’ambiente d’affari, mi sono proposto
di organizzare insieme alla CCIRO Italia forum ed incontri d’affari per gli
imprenditori romeni ed italiani che mirano ad attirare l’attenzione delle
aziende italiane sulle opportunità offerte dal settore delle PMI in Romania,
per avere una informazione reciproca
sui progetti di investimento economico, per la partecipazione delle
aziende provenienti dalla Romania e
dall'Italia alla realizzazione di essi, per
incentivare la realizzazione delle joint
venture romeno-italiane nei settori
economici di interesse comune, per favorire la creazione di partnership che
potrebbero portare degli investitori
stranieri nel nostro paese. Mi preoccupa non solo l’organizzazione di programmi di formazione in Romania,
con specialisti italiani su argomenti di
interesse per gli imprenditori romeni,
ma anche l'esperienza italiana riguardo
lo sviluppo delle piccole e medie imprese nei settori prioritari individuati
dall'Accordo di Partenariato 20142020.

Il saluto del Ministro dell’Energia,
delle Piccole e Medie Imprese e
dell’Ambiente d’Affari.
Gli imprenditori romeni in Italia devono sapere che la missione del Ministero dell'Energia, delle Piccole e
Medie Imprese e dell’Ambiente d’Affari è quello di creare un ambiente favorevole alle imprese, all'iniziativa
privata e all'imprenditorialità, di stimolare la creazione e lo sviluppo delle
imprese, di promuovere i prodotti e le
tradizioni locali e di aumentare la competitività delle imprese romene e la
loro capacità di esportare.
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Organizzato presso l’Università del Politecnico di Bucarest
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Il Forum Economico organizzato da CCIRO Italia a Bucarest

Roma, 29 Settembre 2014 – la Camera di Commercio della Romania in
Italia ha registrato un altro successo
nella missione assunta ancora dalla sua
costituzione, quella di sostenere gli
scambi economici romeno-italiani e di
convincere gli investitori stranieri ad
investire in Romania. Nei giorni 26 e
27 settembre si è svolto il forum organizzato in collaborazione con l'Università del Politecnico di Bucarest ed il
Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale del Governo della Romania, con il supporto di Confartigianato
Roma, delle Camere di Commercio di
Aquila e Perugia e dell’Unione delle
Camere di Commercio Bilaterali in
Romania.
Il Forum Economico ha riunito
imprenditori romeni ed italiani, rappresentanti del Governo Romeno,
camere di commercio, associazioni e
rappresentanti del mondo accademico e un vasto pubblico per discutere
dell’attrazione degli investitori romeni
presenti in Italia e del sostegno a favore di essi, degli investimenti nel settore dell’agricoltura e nello specifico
della lavorazione dei prodotti agricoli
romeni, dei metodi di replica dell’esperienza dell’industria agroalimentare italiana e della sostituzione dei
prodotti agro-alimentari provenienti da
aree extra UE con prodotti certificati
italiani.
Ad inaugurare l’evento è stata la
Prof.ssa Ecaterina Andronescu, Presidente del Senato dell’Università
del Politecnico di Bucarest, che ha
sottolineato i risultati ed i progetti del
Politecnico e ha parlato dell'importanza della collaborazione tra il settore
accademico e quello del business, cosi
come del coinvolgimento dell’Università nei progetti di studio e di ricerca
utili per lo sviluppo delle relazioni
economiche tra la Romania e l'Italia.
Eugen Terteleac, Presidente
CCIRO Italia ha apprezzato il coinvolgimento del mondo accademico: "Il
coinvolgimento e la partecipazione del
settore accademico romeno è certamente una garanzia per il successo di
questi progetti utili per lo sviluppo
socio-economico del paese. . Il XII
Forum Economico organizzato dalla
nostra istituzione sviluppa oggi le proposte ed i progetti di investimento in
settori quali l'energia, l'edilizia e l'agricoltura. L’avvicinamento degli investitori romeni in Italia e la restituzione
della fiducia di essi nell'economia romena è uno dei principali obiettivi di
CCIRO Italia. "
Carlo Capria, Rappresentante del
Consiglio dei Ministri dell’Italia ha
lodato le iniziative CCIRO Italia: "Le
relazioni economiche tra l’Italia e la

Romania sono in un costante sviluppo
grazie anche al coinvolgimento della
Camera di Commercio e Industria
della Romania in Italia. Il nostro dovere, di tutti coloro oggi presenti, è
quello di sostenere ed incoraggiare gli
investitori a creare dei progetti, a beneficiare di fondi europei e del sostegno offerto dalle istituzioni romene ed
italiane. Dobbiamo incoraggiare i giovani a creare impresa. Il futuro è dei
giovani imprenditori, che sono dinamici ed in sintonia con la tecnologia
moderna. "
Cornel Visoianu, Consigliere del
Primo Ministro, promette il supporto
garantito del Governo: "Abbiamo sostenuto e partecipato ad eventi organizzati da CCIRO Italia, che sono
estremamente importanti per il rapporto tra le autorità ed il settore imprenditoriale. Il sostegno del Governo

romeno per gli imprenditori esteri che
vogliono investire nell'economia romena è garantito. Le politiche ed il
programma del Governo sono favorevoli agli investitori stranieri interessati
all’economia romena. Gli investimenti
ad alto potenziale in edilizia, agricoltura ed energia beneficiano di vari
sgravi fiscali e finanziamenti dei
fondi europei. "
Daniel Botănoiu, Segretario di
Stato presso il Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e coorganizzatore del XII Forum ha parlato
dei vantaggi degli investimenti nell’agricoltura romena: " Gli investimenti italiani in terreni agricoli romeni
sono importanti. Invitiamo gli investitori romeni ed italiani a cogliere i vantaggi e le opportunità di investimento
nei settori di lavorazione dei prodotti
agricoli e di logistica, settori non cosi

competitivi rispetto a quelli dell'economia degli altri paesi europei. Voglio analizzare insieme a voi tutti i
progetti degli investitori romeni ed italiani portati a questo Forum. "
Anca - Laura Ionescu, Segretario
di Stato presso il Dipartimento delle
Piccole e Medie Imprese, Settore Imprenditoriale e Turismo, ha esposto le
linee guida: "Sostenere il settore imprenditoriale, delle PMI rappresenta
una priorità sia a livello nazionale che
a livello europeo, in quanto questa categoria di operatori economici, più dinamici e flessibili rispetto alle grandi
imprese sono il motore di ogni economia moderna. Il Governo della Romania, cosi come l’esecutivo europeo, ha
l’obiettivo di creare un contesto imprenditoriale attivo, stabile, prevedibile, basato sulla competitività,
responsabilità e spirito imprenditoriale, focalizzando la sua attenzione su
diverse linee guida per sostenere lo
sviluppo del settore privato: il sostegno all'imprenditorialità ed all’iniziativa
privata,
la
facilitazione
all’accesso delle PMI ai finanziamenti,
l’innovazione, i mercati, il sostegno
alle PMI esistenti. "
Sorin Dimitriu, Vicepresidente
della Camera di Commercio e Industria della Romania, Presidente
CCIR Bucarest, ha annunciato che la
CCIR è interessata a collaborare con
CCIRO Italia: "Rappresento qui oggi
l’intero mondo del business romeno.
Insieme ai colleghi d’Italia sosteniamo
concretamente coloro che sono interessati ad investire in Romania. Un
altro progetto importante per il sistema
camerale romeno è quello di promuovere i prodotti romeni sul mercato
estero. Il partenariato dovrebbe essere
all'ordine del giorno, in collaborazione
con i colleghi di Roma dobbiamo sviluppare dei progetti complessi a sostegno degli investitori. "
Bogdan Stanoevici, Ministro Delegato per i Romeni della Diaspora
, ha parlato dei romeni della diaspora
in generale, che vorrebbe sostenere,
vista la posizione che detiene: "Sono
lieto di essere qui oggi tra amici come
Ecaterina Andronescu, Eugen Terteleac. La mia preoccupazione sono i romeni nel mondo e trovare delle
soluzioni ai loro problemi."
Durante i due giorni di lavori sono
intervenuti i rappresentanti delle diverse associazioni, i membri della delegazione degli investitori romeni e
italiani, professori universitari, membri del Governo Romeno.
I moderatori dell'evento sono stati il
Segretario Generale CCIRO Italia,
Andrea Amato ed il Vicepresidente
CCIRO Italia, Corneliu Ioan Dinu.
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DACIA TV - la tv della comunita romena in Italia

L’Associazione dei Romeni
in Italia, in collaborazione con
la Camera di Commercio e Industria della Romania in Italia
(CCIRO Italia) hanno lanciato
la televisione Dacia Tv.
Il palinsesto Dacia Tv comprende:
- trasmissioni televisivi con
carattere economico, dedicate
agli investitori romeni in Italia, durante le quali saranno
promossi gli uomini d'affari
romeni e si discuteranno questioni relative alla legislazione,
al
sostegno
istituzionale, alle opportunità
di investimento nell'economia romena e alla moltitudine dei servizi
forniti dalla Camera di Commercio
e Industria della Romania in Italia,
agli investitori romeni in Italia e
agli investitori italiani che vogliono investire in Romania;
- trasmissioni con carattere sociopolitico realizzate in collabora-

zione con esperti dell’immigrazione romena, durante i quali si discuteranno
pubblicamente
i
problemi dei romeni in Italia e dei
romeni nel mondo, la legislazione
europea e la politica dei due paesi
- Italia e Romania – nei confronti
dell’immigrazione romena;
- Dacia tv promuoverà i leader po-

litici che presenteranno il loro programma elettorale per la diaspora
romena, soprattutto quella in Italia;
- i telegiornali saranno trasmessi in
diretta sul canale Dacia TV con una
frequenza di 12 volte / giorno e
presenteranno le novità in Italia e
in Romania.
- Non mancheranno dal palinsesto

Dacia TV i programmi di
intrattenimento, musica
romena, cartoni animati in
lingua romena, film romeni e tante altre sorprese.
Dal 2 ottobre 2014,
Dacia TV è dsponibile onsul
sito
line
www.daciatv.com,
in
modo che tutti i romeni nel
mondo possano visionare
questo canale.
Il sito web Dacia TV
contiene un archivio delle
proprie trasmissioni, archivio disponibile per i partner
che
vorranno
ritrasmettere i programmi televisivi
realizzati da Dacia TV.
I telespettatori in Italia possono
seguire le trasmissioni sugli seguenti canali: Lazio - 572,
Abruzzo - 684, Toscana – 606.
A partire dal mese di ottobre 2014
saranno attivate le trasmissioni
anche nelle altre regioni d'Italia.

Protocollo a sostegno degli investitori firmato da CCIRO Italia ed
il Dipartimento per le Piccole e Medie Imprese,
Ambiente d’Affari e Turismo, del Governo della Romania

Camera di Commercio e Industria della Romania
in Italia (CCIRO Italia) ha firmato il 4 Dicembre
2014 un Protocollo d’Intesa con il Dipartimento per
le Piccole e Medie Imprese, Ambiente d’Affari e Turismo (DIMMMAT), del Governo della Romania.
Attraverso questo protocollo, le due istituzioni s’impegnano a lavorare insieme per sviluppare e attuare
delle politiche di sostegno agli investitori romeni ed
italiani interessati ad investire nell'economia romena,
ridare agli investitori romeni all’estero la fiducia nell'economia romena, obiettivo comune che sarà attuato principalmente in Italia attraverso l’attività
della CCCIRO Italia. Gli investitori romeni interessati dell’economia italiana beneficeranno ugualmente del sostegno l’internazionalizzazione
dell’attività (esportazione, la creazione di nuove filiali) in Italia.
Obiettivi:
1. La Camera di Commercio e Industria della Romania in Italia, CCIRO Italia ed il Dipartimento per
PMI, Ambiente d’Affari e Turismo intendono svillupare e attuare una strategia per promuovere e sostenere gli imprenditori romeni in Italia e gli
investitori italiani con lo scopo di facilitare il processo di investimento nell'economia romena, anche
attraverso l’attività delle Camere di Commercio e Industria italiane e delle Associazioni Italiani che ap-

poggiano gli imprenditori dei due paesi.
2. La Camera di Commercio e Industria della Romania in Italia, CCIRO Italia ed il Dipartimento per
PMI, Ambiente d’Affari e Turismo intendono avviare delle azioni di promozione della cultura imprenditoriale, attraverso progetti e servizi concreti
destinati agli imprenditori in Romania e in Italia .
3. Il Dipartimento per PMI, Ambiente d’Affari e Turismo e la Camera di Commercio e Industria della
Romania in Italia, CCIRO Italia intendono implementare soluzioni mirate a risolvere i problemi di gestione del processo di investimento, in particolare
quello destinato all'economia romena.
4. Il Dipartimento per PMI, Ambiente d’Affari e Turismo e la Camera di Commercio e Industria della
Romania in Italia, CCIRO Italia mirano ad aiutare le

aziende (romene ed italiane) nel processo di organizzazione, management e sviluppo del business in
modo da reindirizzare i flussi di investimento verso
il mercato romeno.
5. La Camera di Commercio e Industria della Romania in Italia, CCIRO Italia ed il Dipartimento per
PMI, Ambiente d’Affari e Turismo prevedono di
contribuire alla diffusione di informazioni sulle opportunità di fare business nei due paesi, la Romania
e l'Italia.
6. La Camera di Commercio e Industria della Romania in Italia, CCIRO Italia ed il Dipartimento per
PMI, Ambiente d’Affari e Turismo intendono organizzare il ciclo dei Forum Economici Romania-Italia
iniziando dalla XII edizione di esso.
7. La Camera di Commercio e Industria della Romania in Italia, CCIRO Italia ed il Dipartimento per
PMI, Ambiente d’Affari e Turismo prevedono di organizzare la Fiera Romania - Italia iniziando dalla
quarta edizione.
Questo protocollo d'intesa è stato firmato dalle due
parti e sarà validp per un periodo di 5 anni, con possibilità di rinnovo automatico.
Dipartimento
Comunicazione CCIRO Italia
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Nuova sede operativa
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CCIRO Italia ha aperto dal 6 maggio 2014 una nuova sede operativa a
Roma, presso la sede di Confartigianato Imprese Roma, Associazione
degli Artigiani di Roma e Lazio, istituzione con la quale CCIRO Italia ha
firmato un protocollo d’intesa.
Questi uffici effettueranno gran
parte del lavoro operativo della Camera, in particolare in relazione agli
imprenditori romeni in Italia centrale.
Siamo in grado di mettere a disposizione di coloro che sono interessati,
sale conferenze e di riunione per l’organizzazione di incontri di lavoro in
un ambiente professionale e prestigioso. Presso la nostra sede saranno
organizzati diversi corsi quali la formazione, la sicurezza sul luogo di lavoro, la gestione ed il coordinamento
delle attività commerciali.
Presso i nuovi uffici CCIRO Italia
saranno disponibili numerosi servizi,
offerti in collaborazione con Confartigianato, per i soci dell’organizzazione e per gli imprenditori romeni
presenti nel territorio della regione
Lazio.
Tra i principali servizi offerti: credito e finanziamenti, assistenza sindacale e politiche attive del lavoro,
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, formazione, servizi ambientali,
servizi fiscali e amministrativi, sistemi di gestione, servizi legali.
Le aziende che vogliono entrare
nel mercato romeno o aprire una
nuova attività in Italia riceveranno
assistenza durante tutto il processo.
CCIRO Italia ha sviluppato un sistema di supporto e di informazione
dal titolo " incubatore di PMI" che
prende tutte le informazioni dalle
parti interessate (settore di attività,
settore economico di interesse, capitale disponibile per investimenti, la
regione geografica in cui si desidera
aprire l’attività, ecc.) e sulla base di
tali informazioni, insieme con le istituzioni statali italiane e romene, sviluppa le soluzioni per il richiedente:
sovvenzioni statali e di finanziamento europeo per il business, studi
di fattibilità, cofinanziamento pubblico/privato per progetti, ricerca di
potenziali partner, luoghi, terreni,
ecc. L’Incubatore per le PMI semplifica la burocrazia istituzionale sia in
Romania che in Italia, inquanto riguarda l'apertura di un nuovo business. I moduli per l'iscrizione ai
programmi dell’incubatore per le
PMI saranno disponibili anche in formato elettronico sul sito web
www.cciro.it.
CCIRO Italia espanderà questi
servizi ad altre regioni italiane,
aprendo sedi a Milano, Torino, Perugia, L'Aquila e Verona. g
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Prenotazioni al numero
di telefono +39 06 31057771

SERVIZI CCIRO ITALIA - CONFARTIGIANATO ROMA
1. Credito e finanziamenti
2. Assistenza sindacale e politiche del lavoro
3. Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
4. Formazione

CREDITO E FINANZIAMENTI
ALLE IMPRESE DI ROMA E
PROVINCIA

L’area credito svolge attività di assistenza e consulenza in materia finanziaria. La missione del servizio è
facilitare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese del territorio in
una logica di accompagnamento del
rapporto tra imprese e banche offrendo
consulenza e garanzia sulla quasi totalità dei prodotti finanziari utili alle imprese.
Le imprese associate accedono a finanziamenti a breve, medio e lungo termine a condizioni agevolate grazie alla
garanzia prestata dal Consorzio COOPFIDI ed alle convenzioni in essere
con i principali Istituti Bancari presenti
nel territorio di Roma e Provincia, con
la Camera di Commercio di Roma e la
Regione Lazio.
Il servizio si rivolge alle: Imprese
Artigiane; Imprese Commerciali; Imprese di Servizi; Piccole e Medie Imprese (PMI) di tutti i settori; Imprese
Individuali; Cooperative e Consorzi
I prodotti offerti:
g Affidamenti a breve termine
g Finanziamenti per investimenti
g Finanziamenti per esigenze di liquidità
g Fideiussione bancaria
g Finanziamenti in leasing

L’UFFICIO CREDITO – CCIRO
ITALIA-CONFROMA SERVIZI FINANZIARI SRL fornisce alle imprese
associate:
g
Assistenza per istruttoria di
bandi sia per contributi che per agevolazioni
g
Assistenza start-up impresa
g
Assistenza credito agevolato

Tramite CCIRO ITALIA - CONFROMA agente in attività finanziaria
OAM n.A8518 si possono ottenere garanzie consortili fino all’55% su finanziamenti a breve, medio, lungo
termine, mutui ipotecari, mutui chirografari in collaborazione con CCIAA di

5. Servizi ambientali
6. Servizi Fiscali e Amministrativi
7. Sistemi di Gestione
8. Servizi Legali

Roma e Con il Fondo Nazionale di Garanzia.
All’interno del servizio è stato
creato lo sportello FINANZIAMENTI AGEVOLATI E START-UP
IMPRESA – l’incubatore per le IMMuri dove esperti di creazione d’impresa
e di finanziamenti agevolati offriranno
consulenza specialistica altamente qualificata per supportare gli aspiranti imprenditori nella costituzione della
propria impresa e per affiancare le piccole e medie imprese nella richiesta di
contributi e finanziamenti agevolati.

FINANZIAMENTI
AGEVOLATI è il servizio rivolto non solo alle
nuove imprese ma anche a quelle che
hanno intrapreso o che hanno intenzione di intraprendere processi di ristrutturazione,
ampliamento
ed
espansione della propria rete produttiva
e commerciale sia sul mercato nazionale che sul mercato internazionale.
L’attività di consulenza, di assistenza e di accompagnamento sono finalizzate
all’identificazione
e
all’acquisizione delle fonti di finanziamento (comunitario, nazionale, regionale o locale) più appropriate per
sostenere la realizzazione e lo sviluppo
del progetto.
A seconda della normativa di riferimento le agevolazioni possono essere
di tipo diverso:
u Contributi a fondo perduto
u Finanziamenti a tasso agevolato
u Contributi sotto forma di credito
d’imposta da compensare con le imposte dovute dalle aziende

Il sistema di agevolazione e aiuto
per le imprese è complesso e articolato
in quanto esistono tipologie di norme
finalizzate a sostenere i diversi settori
economici e differenti tipi di investimenti. Esperti nella predisposizione di
domande di finanziamento agevolato
accompagnano e facilitano i processsi
di investimento attraverso:
u
L’analisi delle esigenze aziendali
u
L’individuazione della linea
di finanziamento più adeguata alle necessità aziendali
u
La predisposizione e la gestione della relativa domanda di finanziamento agevolato

START-UP IMPRESA è il servizio
di consulenza specialistica dedicato
agli aspiranti o neo-imprenditori che
offre un ampia gamma di servizi volti
a supportare la delicata fase di avvio
dell’attività. Creare un impresa è diventato un processo sempre più complesso a causa delle dinamiche
ambientali sempre più turbulenti e
della maggiore frammentazione dei
mercati e dello sviluppo della tecnologia.
Una buona intuizione nel campo imprenditoriale non è di per se sufficente
per il successo di un impresa. Per avviare una nuova impresa di successi è
necessario intraprendere un processo di
analisi, valutazione e pianificazione
della nuova iniziativa imprenditoriale
partendo dalla valutazione dell’idea
d’impresa e dalla stesura del business
plan.
Confartigianato imprese Roma si
propone come facilitatore di nuove imprese, fornendo consulenze specialistiche. Il servizio prevede:
u Lo studio di fattibilità dell’idea
dell’impresa
u L’elaborazione del business plan
u La predisposizione e la gestione
della relativa domanda di finanziamento agevolato
u L’assistenza per gli aspetti burocratici e normativi relativi alla nuova
u
impresa

Servizi per le imprese
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ASSISTENZA SINDACALE E
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
L’area dell’assistenza sindacale e
politiche attive del lavoro di Confartigianato Imprese Roma offre assistenza e consulenza riguardo tutte le
tematiche inerenti al mondo del lavoro.
I servizi offerti:
g Assistenza per vertenze di lavoro e conciliazioni in sede sindacale
g Assistenza controversie di qualsiasi natura legale, civile e penale (ricorsi tributari)
g Regolamenti interni alla Società e/o Cooperativa
g Accordi sindacali di secondo livello
g Accordi sindacali per installazzioni di videosorveglianza ex Art.4
L. 300
g
Assistenza Applicazione
CCNL materia disciplina del lavoro
(lettere di contestazione) e sanzioni
g Assistenza per riconoscimento
di stato di crisi aziendale, cassa integrazione e mobilità in deroga
g Assistenza c/o DPL – PROVINCIALE per ricorsi su vertenze di
lavoro

SERVIZI AMBIENTALI

Igiene degli Alimenti
g Assistenza per D.I.A semplice e
differita
g Verifica sull’applicazione in autocontrollo del sistema HACCP e della
rintracciabilità
g Assistenza normativa e tecnica
nel settore alimentare
g Progettazione di locali destinati
all’elaborazione di prodotti alimentari
g Verifica delle etichettature e degli
allergeni
g Redazione di piani di autocontrollo (validi ASL)
g Controlli microbiologici ambientali e alimentari con certificati analitici,
validi per legge
Formazione degli addetti
g Corso di formazione per titolare
(OSA – DGR LAZIO 282/02)
g Corso di formazione per gli addetti suddivisi per mansione
g Corso in sostituzione dell’ISA (libretto di idoneità sanitaria)
g Corso di formazioni professionali
per titolari per la somministrazione di
alimenti e bevande (ex REC), di concerto con la CCIAA
Ambiente
Assistenza e consulenza per:
g emissioni in atmosfera
g Scarichi idrici e smaltimento rifiuti
g Registri Carico/scarico Rifiuti
g Formazione ADR merci pericolose

L’area Sicurezza e salute sui luoghi
di lavoro di Confartigianato Imprese
Roma offre assistenza e consulenza a
tutte le imprese di tutti i settori produttivi sugli adempimenti obbligatori,
vengono attuate le prestazioni tecniche
specifiche previste dalla legislazione in
vigore e quelle utili al miglioramento
delle condizioni di sicurezza nelle
aziende.
I servizi offerti dall’area sicurezza:
Check –up gratuito documentale
con sopralluogo dell’azienda
g Organizzazione Aziendale (formazione del datore di lavoro come
RSPP, redazioni di deleghe per la sicurezza per dirigenti e/o per preposti;

schede personalizzate per l’assegnazione dei dispositivi di protezione individuale)
g Valutazione dei rischi (Rumore
VRR; Vibrazione VRV; Chimico VRC;
Biologico VRB; Movimentazione manuale carichi VMC; Stress lavoro correlato; Rischio Esplosioni ATEX;
Redazione Piano Operativo di Sicurezza P.O.S.)
g Formazione dei Lavoratori all’uso di attrezzature
g Medicina del Lavoro
g Gestione delle Emergenze (Re-

FORMAZIONE
L’Area Formazione organizza percorsi formativi e di aggiornamento per
favorire la crescita e lo sviluppo delle
imprese associate.
L’offerta formativa
u
Patentini e certificazioni (es.:
frigoristi, saldatori, ex rec ecc..)
u
Percorsi di formazione continua strutturati in base alle esigenze dell’aziende
u
Corsi per Apprendisti
Da Luglio 2012, Confartigianato

Imprese Roma è accreditata presso il
Ministero del lavoro per svolgere l’attività di intermediazione tra domanda
e offerta di lavoro.
Fondartigianato promuove e finanzia la realizzazione di interventi per la
formazione continua dei dipendenti di
ogni azienda, artigiana e non, che aderisce al Fondo.
Le imprese Artigiane aderiscono al
Fondo versando lo 0,30% (contributo
obbligatorio per legge per la formazione continua).

SICUREZZA E SALUTE SUI
LUOGHI DÌ LAVORO

dazione Piano di emergenza; Esercitazione dell’uso degli apprestamenti anti
incendio; prove di evacuazioni simulate)
g Verifiche e Vigilanza (Verifiche
sulla corretta applicazione dei requisiti
legali di salute e sicurezza dei luoghi di
lavoro; Assistenza al datore di lavoro
dei rapporti con gli enti deputati al controllo es. ASL, Ispettorato del lavoro.)
SICUREZZA IMPRESA SRL è
una società di capitale controllata dal
Confartigianato Imprese Roma, nata
nel 2013. Le modalità di intervento
sono caratterizzate da incontri-sopralluoghi tra i tecnici e il datore di lavoro.

La convenzione con IDEA LAVORO SPA è in grado di offrire una
consulenza su tutte le problematiche
inerenti il mondo del lavoro.
I servizi in convenzione:
g Somministrazione del personale
g Ricerca e selezione del personale
g Formazione del personalel’agenzia Idea Lavoro può ulteriormente qualificare la figura ricercata
gratuitamente grazie all’utilizzo della
formazione finanziata con il fondo
FORMA.TEMP.

telle esattoriale Equitalia, multe del
Comune di Roma, AMA, INPS, Prefettura. Le imprese associate potranno
usufruire di un parere gratuito e in
caso di mandato usufruire di un notevole sconto sugli onorari previsti.

SERVIZI FISCALI
E AMMINISTRATIVI
u Attività di assistenza in fase di
inizio attività in merito alla forma di
esercizio dell’attività imprenditoriale
u Attività di tenuta di contabilità
(Regimi Speciali-Regimi semplificati- Regimi ordinari- Regimi per i
professionisti)
u Apertura, variazione e chiusura
Partita IVA
u Dichiarativi fiscali (Modelli
Unici, 770, Irap, IMU, Intrastat, Iva)
u Sportello telematico con Equitalia Sud
u Richiesta estratti di ruolo ed esistenza di procedimenti esecutivi
u Richiesta rateizzazioni
Grazie alla convenzione stipulata
con lo Studio Legale Tributario Antonaci, Confartigianato Imprese Roma
e CCIRO ITALIA offre agli associati
il servizio di assistenza e gestione
delle controversie tributarie che riguardano: Agenzia delle Entrate, car-

SERVIZI DI GESTIONE
Confartigianato Roma e CCIRO
ITALIA si avvale di un team di professionisti dalla consolidata esperienza in grado di fornire consulenza
e soluzioni erogando servizi con modalità certificate e garantite.
I servizi offerti sono i seguenti:
u Analisi iniziale attraverso
CHECK-UP GRATUITO
u Pianificazione delle attività e
definizione delle tempistiche
u Sviluppo di sistemi di gestione
per la qualità
u Formazione sulle tematiche inerenti la gestione della qualità
u Effettuazione di visita ispettiva
interna
u Presenza durante la visita dell’ente di certificazione

SERVIZI LEGALI
Questo servizio offre alle imprese
associate assistenza in tema di diritto
commerciale, assistenza in materia di
vertenze di lavoro, recupero crediti,
mediazioni civili o assistenza contratti di locazione. g
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