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ALDE acţionează pentru
strângerea legăturilor
cu românii din afara graniţelor
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ROMGAZ
– actor principal
pe piaţa de gaze
din Europa
Interviu cu Adrian Volintiru,
director general ROMGAZ
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Romania
il paese
dai due volti
Andrea Amati
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Domnule Preşedinte, acum putem spune că România recapătă o
oarecare stabilitate prin modificările aduse la nivel legislativ. Cum
credeţi că putem să redăm încrederea investitorilor şi muncitorilor
români din diaspora în economia românească?
În primul rând, vreau să vă spun că discut periodic cu românii care
muncesc în afara ţării, le admir tenacitatea şi cred că sunt cei mai buni
ambasadori ai României în Uniunea Europeană şi în lume.

Ştefan-Radu OPREA
ministrul pentru mediul
de afaceri, comerţ şi antreprenoriat
Pagina 10
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Il Consiglio della Contea di Prahova
rappresenta l’autoritta della publica
amministrazione costituita a’livello dell
contea per il coordinamento dell’attivita
dei Consigli Locali, comunali ed urbani,
per realizzare interventi e fornire servizi
publici d’interese regionale, per una
comunita equa e solidale.

România
O destinație de afaceri
profitabilă pentru
investitorii globali

testi în lingua italiana
textele în limba română
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Mă bucur să mă adresez lor încă o dată,
prin intermediul dumneavoastră. Desigur că
acţionăm, prin structurile diplomatice, pentru a
răspunde cât mai rapid la problemele pe care le
au. Cred însă că, la fel de important, este ce facem pentru a îi convinge să revină în ţară, unde
este nevoie de ei, dar într-un context diferit
pentru că România are acum mult mai mult de
oferit decât atunci când au plecat. Argumente
pentru a reveni sunt multe: de la creşterea economică record pe care România o are în ultimii
ani, la creşterea nivelului salariilor, la oportunităţile de a îşi deschide o afacere.
Aş face referire doar la câteva din programele realizate de guvernul din care ALDE
face parte. Am decis să continuăm programul
Romania Start-up Nation în perioada 20182020. De asemenea, Strategic Invest Romania
este un program de ajutor de stat pentru susţinerea investiţiilor strategice ale antreprenorilor
autohtoni 2018-2019.
Un alt program al guvernului este Diaspora
Start Up, prin intermediul căruia, anul trecut
în luna iulie, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM
POCU), din cadrul MDRAPFE, a aprobat 32

proiecte în valoare de 76 milioane euro. Aceste
proiecte sunt destinate antreprenorilor români
care locuiesc în străinătate sau celor care s-au
întors recent în ţară şi doresc să-şi valorifice
abilităţile profesionale dobândite în afară, prin
deschiderea unei afaceri în România.
În privinţa investiţiilor, România reprezintă
la ora actuală o oportunitate pentru investitorii străini, care găsesc în ţara noastră o piaţă
a investiţiilor primitoare şi deosebit de avantajoasă din punct de vedere fiscal. Programul
de guvernare al coaliţiei din care face parte şi
ALDE este centrat pe dezvoltarea economică
şi pe sprijinirea mediului de afaceri.
Cred că, în ceea ce îi priveşte pe investitori, principalul atu este oferit de realitatea economică a României. România a înregistrat cea
mai mare creştere economică din ultimii 10 ani,
fiind totodată şi cea mai mare creştere din Europa, cu o rată de 2,8% ori mai mare decât media
europeană. Este un semnal clar că am redus decalajele faţă de statele europene şi este o dovadă
că România este o ţară unde merită să investeşti.
Care sunt motivele pentru care investitorii
străini şi romani din diaspora ar fi atraşi sa
investească în economia românească?
Pentru guvernul din care ALDE face parte,
această perioadă este una în care ne concentrăm atenţia asupra creşterii investiţiilor, fie
că vorbim despre cele finanţate din buget, fie
că vorbim despre accelerarea absorbţiei de
fonduri europene sau stimularea investiţiilor
private. Pentru noi, consolidarea economiei se
va putea realiza printr-o combinaţie de politici
fiscal-bugetar-monetare astfel încât să putem
creşte nivelul de bunăstare al românilor.
În domeniul economic, ALDE susţine câteva principii majore de factură liberală care se
regăsesc atât în noul Cod Fiscal, adoptat anul
trecut, cât şi în măsurile guvernamentale pe
care ALDE le susţine.

În primul rând, vorbim despre recompensa
rea performanţei şi eforturilor românilor care
au contribuit decisiv pentru ca România să
aibă printre cele mai mari creşteri economice
din U.E., prin reducerea taxării (prevăzute în
noul Cod Fiscal), precum şi creşterea salariilor
(prevăzute în noua Lege a salarizării) şi a pensiilor. Este un principiu liberal de a recompensa şi încuraja performanţa, de aceea ALDE
susţine şi va susţine creşterea salariilor, începând cu salariul minim - pentru ca România
să nu mai fie văzută ca un furnizor de mâna
de muncă ieftină. De asemenea, am susţinut
modificarea Codului Fiscal pentru a reduce
impozitul pe venit de la 16% la 10%.
De asemenea, ALDE va promova susţinerea
antreprenorilor şi a mediului de afaceri pentru
că România are nevoie de o economie naţională
puternică. ALDE, ca partid liberal, a susţinut
măsuri pentru a sprijini profesiile liberale şi pe
românii cu iniţiativă care vor să îşi deschidă o
afacere. De aceea, în noul Cod Fiscal am redus
fiscalitatea. Românii care desfăşoară activităţi
independente, pe lângă reducerea impozitului
pe venit de la 16% la 10%, nu vor mai plăti
contribuţii sociale raportate la sumele obţinute
din aceste activităţi. Peste 450.000 de firme
care au cifra de afaceri sub 1 milion euro vor
plăti un impozit de doar 1% pe cifra de afaceri,
faţă de impozitul de 16% pe profit cât se plătea.
Tot prin noul Cod Fiscal, am simplificat birocraţia: din cele 9 contribuţii plătite de salariat
şi angajator până anul trecut au rămas doar 3.
Trebuie menţionat că, în domeniul fondurilor europene, România a recuperat în ultimul
an şi jumătate în ceea ce priveşte absorbţia.
România, pe tot ce înseamnă politică de coeziune, este la un procent de 16%, faţă de media
europeană, care este de 18%, aceste date fiind
confirmate de Comisia Europeană la sfârşitul
lunii aprilie. Mai mult, fondurile europene au
Continuare în pagina 4
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Camera di Commercio e Industria della Provincia di Prahova, Romania

Porte aperte per gli investimenti esteri

Provincia di Prahova – un polo
attrattivo per gli investimenti esteri

Provincia di Prahova è considerata, a ragion
veduta, una vera forza economica în Romania,
grazie alle notevoli risorse naturali che possiede.Ploiesti e’ il capoluogo della provincia, città
conosciuta come il centro dell’industria petrolifera, ma anche come maggior centro di produzione del vino rosso e per le risorse umane,
altamente qualificate, che şi trovano în loco.
La popolazione della provincia è stata censita în oltre 809 052 abitanti su una superficie
di 4716 km2 con una densità di 171,56 abitanti per km ² e il PIL di PRAHOVA e di 10
717 Euro pro capite e di 8,2 miliardi în totale.
Euro.(2017)
L’economia della Provincia di Prahova è în
continuo sviluppo, grazie alle risorse naturali
e umane, affermandosi come uno dei poli
piu’ importanti nell’industria della trasformazione del petrolio. Il settore della trasformazione del petrolio ha creato un indotto nel
settore chimico , petrolchimico e nell’industria della costruzione di attrezzature chimiche e petrolifere..
Delle 23 304 aziende che operano nel Distretto di Prahova, 1762 sono joint venture o

società estere rappresentando 82 paesi tra quali
486 aziende sono con capitale sociale italiano
(che occupano il primo posto con 27,58%). Oltre il 50% degli investimenti stranieri nel nostro paese è composto da aziende dellla Unione
Europea.

La Provincia di Prahova è sempre stata „la
punta di diamante dell’economia rumena”...
e’quindi particolarmente interessante per
coloro che sono disposti ad investire, grazie
alle particolari condizioni offerte:

 loiesti è situata vicino alla capitale rumena,
P
Bucarest, circa 60 km di distanza
n la distanza tra l’ Aeroporto Internazionale
Otopeni e Ploiesti e’ di 40 km
n il volume delle vendite della Provincia di
Prahova în Romania è il secondo nel paese,
con circa un milione di consumatori
n Un forte sviluppo delle infrastrutture
n la struttura industriale ed agricola e’ diversificata
n l’Universita’ Petrol-Gas di Ploiesti, unica
come profilo în Sud Europa, fornisce specialisti în ingegneria del petrolio, economia,
scienze sociali, ecc
n l’esistenza di 5 parchi industriali provinciali e 5 parchi industriali privati che offrono
agli investitori aree attrezzate con i più alti
standard
n terreno fertile e vasto potenziale turistico
n elevato potenziale per la caccia e la pesca
n affermato centro di produzione dei vini rumeni più famosi
n condizioni molto favorevoli allo sviluppo
del business în quanto area dinamica e dotata di numerose infastrutture
n crescita dell’ interesse delle multinazionali a
sviluppare affari nella provincia di Prahova
n

Camera di Commercio e Industria della Provincia di Prahova, Romania

Il vostro partner ideale per facilitare contatti e comunicazioni
con l’ambiente degli affari în Romania

La Camera di Commercio e Industria della Provincia di
Prahova svolge, da sempre, un ruolo importante nell’attrarre
investimenti esteri nella provincia di Prahova indirizzando
gli investitori esteri a scegliere la Romania e sviluppare un
business di successo nella provincia di Prahova, l’altra attività
della Camera è la promozione all’estero dell’economia della
provincia .
La Camera di Commercio e Industria di Prahova è una organizzazione non governativa di utilita’ pubblica , il cui scopo
è quello di promuovere lo sviluppo economico della provincia
sia în ambito rumeno che all’estero.
La Camera di Commercio e Industria di Prahova è il rappresentante e il tutore degli interessi delle società membro e
dell’intera comunità economica dell’area Prahovana
Le funzioni della CCI Prahova sono:
n Organizzazione ed assistenza per Fiere e
n Supporto e promozione della comunità d’afmostre
fari della provincia di Prahova nel mercato n Organizzazione ed assistenza per eventi
rumeno ed estero.
promozionali e settoriali
n Rappresentazione e protezione degli interes- n Elaborazione di studi settoriali e dati
si delle società membro în ambito economico rumeno e all’estero
n Formazione e miglioramento negli affari.
I principali servizi della Camera di
Commercio e Industria, sono i seguenti:
n Servizi per le attività delle relazioni estere
n Informazioni e consulenza per Affari Europei
n Servizio di consulenza per la costituzione di
società e loro sviluppo economico:
n Corsi permanenti professionali e di qualificazione, come fornitore autorizzato di corsi
di qualificazione
nr. 14, octombrie 2018

Consolato Onorario della
Repubblica di Macedonia
in Romania
Dal novembre 2008, il Sig. Aurelian Gogulescu, Presidente della Camera di Commercio e
Industria Prahova, è il Console Onorario della
Repubblica di Macedonia în Romania.

Rappresentanza Cciph a Shanghai

L’ufficio di rappresentanza ha iniziato la sua
attività nel febbraio 2011. Il ruolo primario
della sede di rappresentanza della CCI Prahova a Shanghai è quello di sostenere gli interessi
delle imprese rumene sul mercato cinese, per
fornire informazioni, per diffondere le opportunità di business e per agevolare gli scambi e
la cooperazione bilaterale.

Contatti
Romania 100 010
Ploiesti, str. Cuza Voda No. 8
Tel: 004 0244 516 666, 514 530,
Fax: 004 0244 512 552
E-mail: office@cciph.ro
Web: www.cciph.ro
Presidente: Aurelian GOGULESCU
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fost de 4,2 mld lei, cu 44% mai mult decât în
2017, atunci când pentru primul trimestru au
fost doar 2,9 mld lei.
Concomitent, statul român va simplifica
procedurile pentru obţinerea garanţiilor acordate de către fondurile de garantare existente
în prezent. Aceste fonduri de garantare, la
rândul lor vor fi capitalizate, în 2018, pentru
a putea susţine programele publice incluse în
programul de guvernare. Toate acestea sunt
argumente solide pentru potenţialii investitori.
Care sunt domeniile de activitate pentru
coaliţia de guvernare din care faceţi parte,
care au oarecare prioritate în atragerea de
investiţi, know-how şi experienţa mediului
de afaceri occidental?
România a devenit un lider în sud-estul Europei în câteva sectoare economice care oferă
locuri de muncă de top şi sprijină reducerea
decalajelor faţă de ţările dezvoltate ale Uniunii
Europene. Mă refer, la industria auto, la IT, dar
şi la zona energetică, unde România are un potenţial uriaş; fără a exclude şi alte sectoare potenţiale. Faptul că avem o forţă de muncă bine
pregătită este un mare atu al României, pentru
investitorii din aceste domenii de vârf, care
aduc plus valoare. Obiectivul nostru, al ALDE,
şi al guvernului este să creeze condiţiile pentru dezvoltarea lor şi încurajăm investiţiile în
aceste sectoare.
România se confrunta cu criza locurilor
de muncă în anumite domenii de activitate.
AMBASADA ROMÂNIEI
în Republica Italiană,
Malta și San Marino
Biroul de Promovare
Comercială și Economică

Mediul de afaceri românesc îşi cauta soluţii
în tari terţe, extracomunitare, neluând în
consideraţie potenţialul diasporei. Aveţi în
vedere un program pentru reîntoarcerea
şi valorificarea experienţei acumulate de
muncitorii romani din diaspora?
Se poate vorbi despre o maturizare a pieţei
de muncă din România, unde argumentul cheie
nu mai este nivelul salarial scăzut, cum era
poate în urmă cu 15-20 de ani, ci nivelul ridicat de pregătire al forţei de muncă. De aceea,
încurajăm investiţiile în ramurile economice la
care am făcut referire mai sus.
Acestea fiind spuse, este adevărat că, în multe
zone geografice cererea de forţă de muncă este
mai mare decât oferta, şi este un semnal pentru
românii din diaspora că se pot întoarce acasă şi
să aibă locuri de muncă bine plătite.
Programul de guvernare, în ansamblul său,
oferă argumente pentru românii care doresc să
se întoarcă în ţară să o facă. O parte dintre acestea le-am prezentat în răspunsul de la prima
întrebare. Vreau să fac referire şi la strategia
de creşteri salariale, pentru că vrem ca români
care au făcut posibilă creşterea economică să
şi simtă beneficiile ei în buzunare. În ceea ce
priveşte cadrul salarial, de la 1 martie, salariile
medicilor s-au majorat cu procente intre 70%
şi 172%. De asemenea, s-au majortat şi salariile din invatamant. Aceste măsuri vin tocmai
pentru a pune capăt exodului de oameni valorosi. Paşii pe care îi facem sunt pentru mentinerea lor acasa, dar şi pentru revenirea lor.
Prin Programul de Guvernare ne-am asumat
măsuri care să încurajeze întoarcerea tinerilor

Ce le transmiteţi special celor 35.000 de firme
constituite de români în Italia şi în general
antreprenorilor români din diaspora?
Vreau să le spun că sunt partenerii noştri
şi că pot conta pe noi. ALDE va acţiona pentru strângerea legăturilor cu românii din afara
graniţelor şi va continua să promoveze măsuri care să privească diaspora. Prin demersurile pe care le vom face vom avea în vedere să
asigurăm crearea condiţiilor necesare pentru
implicarea lor activă în viaţa economică şi socială din ţara noastră. În acest sens, diplomaţia
economică va fi o prioritate pentru ALDE în
vederea promovării intereselor economice ale
României şi dezvoltării schimburilor comerciale. Este important ca uşile ambasadelor
României să fie întotdeauna deschise pentru
antreprenorii inovatori şi interesaţi de pieţele
externe. Coaliţia de guvernare şi-a exprimat în
mai multe rânduri deschiderea faţă de antreprenorii români şi firmele constituite în diaspora. Măsurile pe care le vom lua pe mai departe îi vor avea în vedere şi pe ei.
n Eugen Terteleac
„InfoCameraItalia”

Ufficio per la promozione commerciale ed economica della Romania a Roma

Presentazione

L’ufficio per la promozione commerciale ed economica (B.P.C.E.Roma) presso l’Ambasciata della Romania nella Repubblica Italiana è il promotore del potenziale economico e commerciale della Romania e rappresenta un punto di collegamento con le istituzioni italiane rilevanti
nel settore e con i rappresentanti del mondo degli affari italiano interessati a realizzare scambi
commerciali con i partner romeni o investire sul mercato romeno.  
B.P.C.E. Roma organizza forum e seminari economici în Italia meridionale e nel sud per
promuovere l’esportazione di Romania în Italia e gli investimenti da Italia în Romania.
L’ultimo evento organizzato è stato “Country Desk Romania” presso la Fiera del Levante, a
Bari, il 10 e 11 settembre 2018. în questa occasione, le aziende interessate al mercato rumeno
hanno potuto trovare le ultime informazioni sulle opportunità commerciali dalla Romania.
L’ufficio economico fornisce anche assistenza alle aziende rumene e italiane, sotto la guida
del Dipartimento del Commercio Estero del Ministero dell’Ambiente d’Affari, del Commercio
e dell’Imprenditoria. Per investimenti în Romania B.P.C.E. Roma collabora con il Dipartimento
di Promozione degli Investimenti în Romania (InvestRomania) all’interno dello stesso ministero. Gli investitori possono anche rivolgersi direttamente a questo dipartimento.
Negli ultimi anni, l’iniziativa imprenditoriale dei residenti rumeni în Italia è cresciuta, oggi
essendo registrate în Italia, oltre 22.000 società capitali e di persone con soci rumeni e più di
49.000 imprese individuali costituite da rumeni. Per B.P.C.E. l’attività di queste aziende è una
priorità, offrendo assistenza a tutti coloro che sono interessati al mercato italiano o al mercato
rumeno.
B.P.C.E. Roma ha anche attività di diplomazia economica, collaborazione istituzionale con il
Ministero dello Sviluppo Economico d’Italia, Agenzia per il commercio estero (ICE), Confindustria, Confcommercio, Unioncamere e şi occupa del collegamento con le istituzioni dell’U.E.
a Roma. Le attività di diplomazia economica saranno di particolare importanza nel periodo 1
gennaio -1 luglio 2018, în cui la Romania assumerà la presidenza del Consiglio dell’UE.
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români acasă. Trebuie să înţelegem că ţara noastră poate deveni mai puternică dacă ştie să
valorifice educaţia, puterea de muncă şi creativitatea tinerilor noştri. Diaspora Start-up este
un exemplu foarte bun de conlucrare interministerială, prin care sprijinim antreprenorii să
se întoarcă acasa şi să aducă atât plus-valoare
economiei româneşti cât şi infuzie de knowhow din statele unde au lucrat.

Per ulteriori informazioni, le aziende
possono rivolgersi direttamente a:
Ufficio di promozione
commerciale ed economica - Roma
Via Nicolo Tartaglia, 36 - 00197 Roma
Norina Boru - consigliere economico
norina.boru@dce.gov.ro
Ministero dell’Ambiente d’Affari,
del Commercio e dell’Imprenditoria
Calea Victoriei no. 152, Bucarest, 010096
Foreign Direct Investment Department
investromania@investromania.gov.ro
Dipartimento commercio estero
dgre@dce.gov.ro
Per nord Italia:
Ufficio di promozione
commerciale ed economica - Milano
Sede: Via Gignese, 2 - 20148 Milano
Mirela Mihaela Zamfir - segretario economico I
mirela.zamfir@dce.gov.ro
Andreea Albăstroiu - segretario economico II
andreea.albastroiu@dce.gov.ro
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Italia și România
din ce în ce mai apropiate,prin AEREC
pentru o economie sănătoasă și transparentă
Este veche și consolidată prietenia dintre
România și AEREC, Academia Europeană
de Relații Economice și Culturale. Încă de la
începutul activității sale, organizația condusă
de Ernesto Carpintieri a acordat întotdeauna o
mare atenție dezvoltării economice și sociale
a Țării din Europa Central-Orientală. A întreținut dialogul cu istituțiile și a inclus câțiva
membri români în propriul organic, punându-i
astfel în contact cu antreprenori și profesioniști
italieni, cu scopul schimbului de oportunitați
privind proiecte și initiative comune.
De altfel, AEREC ia naștere tocmai cu scopul de a reuni personalități din domeniul culturii, al economiei, al antreprenoriatului, dintre
profesioniști și din diplomație, pentru a forma
o „rețea” internațională în care orice academician pune la dispoziție propriile competențe
pentru a obține beneficii prin prospectiva extinderii propriei sfere de influență.
Mai mult decat atât, AEREC s-a implicat în
sfera socială și umanitară prin intermediul unei
organizații non profit Onlus, Missione Futuro,
condusă de Vice Presedintele AEREC doamna
nr. 14, octombrie 2018

Carmen Seidel; Obiectivul principal al acestui
angajament a fost constuirea și în prezent administrarea unei structuri sanitare într-o zona
de pe Coasta de Fildeș unde lipsea în mod
special asistența medicală și deci, în sfârșit se
poate conta pe o structură de excelență, considerată la maxim nivel de către reprezentanții instituțiilor de pe Coasta de Fildes. „A face bine,
facându-ne bine” este motto-ul AEREC care a
realizat această inițiativă și alte inițiative umanitare bazându-se numai pe eforturile și mijloacele proprii, pe generozitatea academicienilor
și pe curajul și inițiativa doamnei Carmen Seidel, care a depășit orice dificultate apăruta pe
parcurs pentru a atinge obiective sociale importante.
În activitatea AEREC, foarte semnificative
sunt cele două evenimente „Academy Day”
care se desfășoară în fiecare an la Roma, în locații instituționale prestigioase, cu participarea
multor Academicieni care vin din toată Italia
pentru a întampina noii membri admiși în organizație. Ultima întalnire, a cincizeci și cincea, a avut loc în data de 24 Noiembrie, în in-

cinta Aulei Parlamentului din cadrul Camerei
Deputaților, unde câțiva experți din domeniul
medicinei și bunastării, al piaței imobiliare și
internaționalizarii în domeniul economic au
acceptat propunerea AEREC de a-și aduce
contribuția la cunoașterea și aprofundarea
unor teme actuale de mare interes.
S-a vorbit despre medicină, sănătate, prevenire, bunăstare, oportunități în sectorul imobiliar, internaționalizare în Vietnam și despre...
România. Cu această ocazie, delegația țarii
noastre, cu exponenți oficiali ai lumii politice
și profesionale din România, domnul Eugen
Terteleac, președintele Camerei de Comerț și
Industrie a României din Italia și președinte
al Sucursalei AEREC din România, cu sediul la București, a fost semnalat Consiliului de
Administrație al AEREC pentru admiterea în
Academie.
În timpul expunerii sale, Eugen Terteleac
și-a exprimat dorința de a împărți timpul rezervat lui cu două personalități importante ale țării sale, dr. Ecaterina Andronescu, membră a
Continuare în pagina 6
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Parlamentului României și fost Ministru al Educației și dr. Mircea Cosma, de asemenea Academician AEREC și Președinte al Consiliului
Județean Prahova.
În discursul său, făcut în limba engleză, d.na
dr. Andronescu a reamintit că Italia este o țară
foarte iubită de către conaționalii săi, luând în
considerare rezultatele semnificative și tangibile ale numeroaselor colaborări întreprinse
atât în sfera economică, cât și în cea culturală,
datorită faptului că „Italia este națiunea europeană în care locuiesc cei mai mulți cetățeni
români și datorită numeroaselor afinitati existente între cele două popoare”.
Într-o italiană de calitate s-a exprimat dr.
Mircea Cosma care a debutat cu o glumă: „Am
învățat un pic de italiană cand eram
copil, doar pentru a înțelege ceea ce
cânta Adriano Celentano!”
Apoi, continuând: „Eu vin dintr-un oras care a schimbat lumea.
Este Orasul Ploiești, capitala celei
mai bogate regiuni a petrolului din
România și cea în care, acum 160
de ani, a fost proiectată și construită
prima rafinărie de petrol din lume.
Astăzi s-a discutat despre Vietnam: ei bine, sunt bucuros că studenții marii Universități de petrol
din Ploiești au fost invitați în Vietnam pentru a pune în funcțiune marea industrie petroliera a țării. Dealtfel, multe persoane din guvernul
vietnamez fuseseră deja studenți la
Ploiești pentru a învăța tehnologia
de rafinare.
În plus: alaltăieri, în prezența
Președintelui României am încheiat
celebrarea celor 160 de ani ai industriei petroliere din Ploiești iar eu, în
calitate de membru al comitetului
de organizare, astăzi, am plăcerea
de a acorda Președintelui Carpintieri o Diplomă care atestă activitatea prolifică
a AEREC în România și o placă ce reproduce
imaginea celor doi mari ingineri români care
în 1857 au creat prima rafinărie de petrol din
lume, deasemenea și Marea Carte care descrie
istoria petrolului din România.
În concluzie, un anunț: „ În acord cu d.na
Senator Andronescu, care este cea mai importantă Profesoară de la Universitatea Tehnică din
București, lucrăm la proiectul de organizare a
unei întruniri AEREC în România, anul viitor,
în luna octombrie sau luna noiembrie, care va
coincide cu Centenarul Marii Uniri a Poporului
Român după Primul Război Mondial „.
Luând cuvântul, d.l Eugen Terteleac începe
prin a prezenta cele mai recente date privind
creșterea economică a României: „+ 8,6% în
ultimul trimestru al anului 2017! Se vorbeste
puțin despre acest lucru în Europa, poate un
pic din invidie sau poate și pentru că trebuie să
oferim certitudine și concreteță economiei țării
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noastre. Dar, deja o facem cu multă voință, determinare și cu sprijinul profesioniștilor italieni, vom reusi să facem și mai bine „.
„În acest moment” - a continuat el - „Guvernul României aplică cele mai importante legi și
programe de dezvoltare economică pe care le-a
avut vreodată țara noastră.
Începând cu legea de prevenţie, potrivit
căreia instituțiile care au sarcina de a controla companiile și sectoarele economice nu mai
pot interveni agresiv împotriva unei companii,
până la a putea să le închideze. Legea prevede, de fapt, că aceste societăți să fie însoțite pe
calea reabilitării. Cred că, pentru cele 46.000 de
companii constituite de români în Italia, aceasta lege reprezintă o mare speranță, precum și
pentru multe companii interesate să intre în

afaceri pe piața românească, tocmai pentru că
această lege le garantează o cale transparentă,
care exclude cazurile de corupție „.
„Există o altă lege foarte importantă atât
pentru noi, cât și pentru Italia. O lege care în
prezent este în dezbatere în Parlament și care
cred că va fi aprobată până la sfârșitul anului,
aceasta lege privind parteneriatul dintre public
şi privat. Prin intermediul acesteia va beneficia, de exemplu, sistemul nostru național de
sănătate care are nevoie de experiența, knowhow-ul și tehnologia italiană, care sunt foarte apreciate în întreaga lume. Și aici intra în
joc Asociația noastră care s-a activat de ceva
timp pentru a sprijini vechile companii italiene
care au contribuit deja în trecut la dezvoltarea
Sistemului Național Italian de Sănătate. Există
însă și alte excelențe italiene carora le solicităm colaborarea uzufruind de legea privind
parteneriatul public-privat, de exemplu cele
legate de gestionarea deșeurilor „.

„Pentru comunitățile românilor care trăiesc
în străinătate, se fac pași foarte importanți. De
exemplu, cu un program guvernamental de lansare, oferim posibilitatea compatrioților noștri
care au activități de producție în străinătate
să deschidă o filială în România, cu scutiri de
impozite și o subvenție din fonduri europene
nerambursabile de 40.000 de euro. Pe de altă
parte, companiile străine care investesc peste
500.000 de euro în România pot beneficia de
un ajutor din partea statului, care pentru unele
sectoare le adaugă celor alocate partenerului
local „.
„În acest moment, România reprezintă o
mare oportunitate pentru Italia și pentru toți
cei care doresc să își internaționalizeze propriile activități. Atât noi, cât și AEREC, precum
și diferitele instituții românești prezente pe teritoriul italian, lucram pentru a găsi răspunsuri pentru necesitati
de orice tip. Am organizat deja treizeci de forumuri economice, majoritatea în parteneriat cu AEREC, doar
în ultimii patru ani de cand s-a înființat Camera de Comerț și Industrie
a Romaniei în Italia. Prin urmare, am
prezentat numeroasele oportunități
care există în țara noastră, am identificat numeroși operatori italieni pe
care i-am îndrumat în România pe o
cale sănătoasă și transparentă. Rezultatul este că, în prezent, în România
există multe companii italiene dintre
care, multe de mare importanță „.
Prezența multor prieteni români
la o Convocare Academica a AEREC a fost, de asemenea, subliniată în
cadrul Ceremoniei de Gala a Academy Day în seara din 24 Noiembrie,
care s-a desfasurat în sălile istorice
și somptuoase din Palazzo Brancaccio. Aici, conform tradiției, Academia Europeană pentru Relații
Economice și Culturale a vrut să recompenseze acele personalități care, de-a lungul carierei lor, au oferit contribuții de profil
înalt, destinate să lase o amprentă în domeniul cultural și social italian. Anna Fendi pentru moda, Manuela Lucchini și Amedeo Goria pentru jurnalism, Fernando Aid și Mario
Tozzi pentru cercetare științifică, Cinzia TH
Torrini și Barbara Bouchet pentru film și televiziune, Gianni Mazza pentru muzica au fost
destinatarii premiilor AEREC pentru cariera
internațională la care s-au adăugat alte premii
speciale de recunoștință, Laura Allegrini pentru operă, Paolo Di Giovine și Giuseppe Di
Giulio pentru angajamentul în sfera socială și
a drepturilor omului, Enrica Bernacchi pentru
Management în domeniul sanătații, Simone
Ripa și Veera Kinnunen, câștigători ai ultimei
ediții a transmisiunii „Dansand cu stelele”,
pentru dans.
n
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Il Consiglio della Contea di Prahova rappresenta
l’autoritta della publica amministrazione costituita
a’livello dell contea per il coordinamento dell’attivita
dei Consigli Locali, comunali ed urbani, per realizzare
interventi e fornire servizi publici d’interese regionale,
per una comunita equa e solidale.
Il Consiglio della Contea e un organo assembleare
composto da 37 consiglieri politici eletti da cittadini
attraverso un voto universale, uguale, diretto, segreto
ed liberamente esprimato. Il Consiglio esercita la potesta legislativa attribuita
dalla lege, definisce obiettivi e programmi, individua le risorse, predispore il
bilancio, amministra il patrimonio e svolge l’attivita di coordinamento per la
publica amministrazione distrettuale.
Conteea di Prahova è sito nella zona di
Centro-Sud della Romania e ha una superficia
di 4.716 km2, cioè con aprossimazione 2 %
della superficia del paese.
Da punto di vista organizzazione
amministrativa, provincia di Prahova ha due
municipi (Ploiesti – residenza della provincia –
capo luogo, e Campina), 12 citta e 90 comune
con 405 villagi; è il distretto con le più località
urbane della Romania (14).
Prahova fa parte della Regione di Sviluppo
3 Sud – Muntenia, insieme alle altre 6 contee.
La popolazione della provincia è di piu
di 800.000 abitanti, di cui 51 % vivono nel
medio urbano e 49 % nel medio rurale. La
densita della popolazione è di 176 abitanti /
km2. Il numero di abitanti e la densità della
popolazione stanno situando provincia di
Prahova al secondo posto, rispettivamente, al
terzo posto în Romania, e da punto di vista
contributto al bilancio dello Stato, Prahova è şi
trova tra le prime tre contee di Romania, dopo
la capitale, citta di Bucarest.
La citta capoluogo dell distretto, il municipio
di Ploiesti, con 230 000 abitanti, şi trova a
60 km di Bucarest ed a 40 km distanza dell’
Aeroporto Internazionale „Henri Coanda».
Le risorse principali del sottosuolo sono:
petrolio, gasi naturali, sale, carbone, calcaro.

L’industria rappresenta il ramo economico
fondamentale del distretto, che rappresenta
un percentuale significativo della produzione
all’livello nazionale. în presente sono operanti,
con aprossimazione, 26.000 agenti economici.
Il pondo più grande della produzione
del distretto la rappresenta il ramo della
lavorazione petrolifera, dopo di che segue
l’industria alimentaria, delle bevande, il
tabacco e l’industria estrattiva.
nr. 14, octombrie 2018

Il ramo di base, la lavorazione petrolifera
(benzine, nafta, residuo petrolifero, oli
minerali, ecc.) è un’attività tradizionale, la
prima raffineria di petrolio del mondo essendo
fondata nel 1856 a Ploiesti.
Per attirare gli investitori,
è stata accordata una
notevole attenzione per
assicurare le utilità di tipo:
alimentazione con acqua
e il suo management, il
management dei rifiuti,
alimentazione a gas ed energia termica.
Coll’inizio dal 2000, sono state sviluppati
progetti importanti di assicurare le utilita
di acqua, gas e del management dei rifiuti,
în modo che tutte le località del distritto
abbiano l’infrastruttura minima necessaria. Lo
strumento concui è stato ottenuto il successo
nel processo di attirare i finanziamenti per
questi tipi di infrastruttura, è stato quello
del parteneriato tra le localita e il consiglio
distrettuale, cosi come il parteneriato pubblicoprivato.
La premura delle autorita` locali non şi ferma
all`assicurazione delle utilita`, ma ha come
oggettivo anche l`infrastruttura specifica per
iniziare nuovi affari nelle zone specialmente
sistemate (5 parchi industriali).
La rete turistica che şi trova ala disposizione
dei turisti, dettiene un importante base
materiale e risorse naturali notevoli, condizioni
ideale per cure balneare, riposo e sport. Le
più importante zone turistiche del distretto şi
trovano in:
La Vale di Prahova, sita lungo il fiume
Prahova, zona d’interesse nazionale. Citta
di Sinaia, sopranominata Perla dei Carpati, è
conosciuta grazie al Castello Peles, complesso
architetturale edificato durante il regno del
re Carol I, il quale custodisce inestimabile
collezioni d’arte.
La Vale di Teleajen è stata da sempre una
zona strategica economicamente e da punto di
vista demografico , în presente è diventata un
forte punto di attrazione per i turisti amatori di
agroturismo.
La Vale di Slanic disporre di laghi con aqua
salata e iodurata, raccomandate per trattare

diverse malatie e anche di galerie di salina con
basi di trattamento e sportivi.
La Vale di Doftana, zona în corso di
sviluppo con diversi elementi turistici naturali

nonalterati, è un posto di rifugio nel tempo
libero per la popolazione dei centri affollati.
La Vale di Cricov e` una zona dove, grazie
ai sforzi corroborati del Consiglio Distrettuale
e dei Consigli locali di zona, saranno migliorate
notevolmente le dotazioni tecnico – edilizie,
aumentando în questa maniera l`attrativita`
della zona e l`apertura per praticare
l`agroturismo e il turismo ecologico. Questa
zona sta beneficiando di prodotti turistici
recenti, come: „La Via del vino».
„La Via del Vino» rappresenta un segmente
di un` antica strada del vino usata dai romani,
che attraversava l`Europa. Questa attraversa
vignati notevoli del distretto ed include fermate
a corti signorile e monasteri.

Per uno sviluppo turistico complesso,
sono stati lanciati progetti per altri parcorsi
particolari: « La Via delle Frutte» , „ La Via
dei Voivodi», ’’ La Via dei Principi’’, etc .
L’attività turistica e molto importante per
l’economia del distretto e puo presentare
interesse per gli investitori stranieri.
Un’altra iniziativa strategica è stata la
creazione e lo sviluppo di parchi industriali.
Attualmente Prahova gestisce 11 parchi
industriali, di cui 8 hanno capitalo pubblico.
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QUALITY MANAGEMENT S.R.L.
– INTRODUZIONE AL REG. UE 679/2016

Dal 25 maggio 2018, gli Stati Membri dell’Unione europea (quindi anche Italia e Romania),
dovono obbligatoriamente applicare il nuovo regolamento europeo în materia di protezione
dei dati personali: il Regolamento Ue 2016/679, meglio conosciuto con l’acronimo inglese
GDPR, “General Data Protection Regulation”. Relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e
che abroga la direttiva 95/46/CE, è stato, infatti, pubblicato în Gazzetta Ufficiale Europea il
4 maggio 2016 ed entrato în vigore il 25 maggio dello stesso anno, e diventato direttamente
applicabile în tutti gli Stati Ue a partire dal 25 maggio di quest’anno.

GDPR: punti fondamentali
della riforma

cognome, caratteristiche fisiche e anche
identificativi online;
n Dati genetici: dati ottenuti tramite analisi di
DNA o RNA da un campione biologico;
n Dati biometrici: qualsiasi caratteristica fisica
identificativa della persona, come l’impronta
digitale, l’iride o l’immagine facciale;
n Dati sulla salute: qualsiasi dato relativo alla
salute, tanto fisica quanto mentale, presente,
passato o futuro.

“responsabilizzazione”: con la responsabilizzazione del titolare del trattamento, şi richiede
non solo il rispetto degli obblighi iniziali previsti nel Regolamento, ma anche una continua
attività di controllo e verifica delle proprie attività di trattamento.

Il Data Protection Officer
(DPO)

Tra i principali obblighi previsti dal nuovo
regolamento europeo sulla privacy c’è quello, per alcune società, di adeguare il proprio
organigramma privacy inserendo all’interno
Innanzitutto, bisogna sicuramente evidendello stesso la figura del DPO, acronimo di
ziare che la strada sarà molto più facile per
Data Protection Officer. Il Responsabile delcoloro i quali (imprese, enti privati e pubblila protezione dei dati personali, incaricato di
ci, professionisti), şi sono sempre adoperati
assicurare una gestione corretta dei dati perper garanţire il massimo rispetto della norsonali nelle imprese e negli enti e individuato
mativa già esistente în materia di riservatezza
în funzione delle qualità professionali e della
e protezione dei dati personali – negli stati di
conoscenza specialistica della normativa e delappartenenza – che devono solo implementala prassi în materia di protezione dati, tra perre alcune regole. Tra cui, quelle minime che
sonale interno o esterno all’azienda. Il DPO è
devono necessariamente essere adottate:
n Definizione di una politica di conservazione
Per adeguarsi al nuovo regolamento, nel una figura professionale, con particolari comdei dati.
raccogliere i dati, le aziende devono seguire petenze în campo informatico, giuridico, di
valutazione del rischio e di analisi dei procesn Aggiornamento delle informative ai sensi
innanzitutto questi punti specifici:
dell’art. 13 del GDPR.
n Permettere all’utente di fornire il propriosi e dotato di conoscenze specialistiche della
normativa e delle prassi în materia di protezin Verifica delle condizioni di liceità dei trattaconsenso în modo esplicito e tracciabile;
one dati, nonché delle norme e delle procedure
menti e delle fattispecie per cui è necessario n Predisporre un’informativa sul trattamento
richiedere il consenso(artt. da 6 a 10).
dei dati personali che sia trasparente, chiara amministrative che caratterizzano il settore în
cui opera. şi richiede che abbia anche “qualn Revisione dei rapporti con tutti i responsabili
e facilmente accessibile;
esterni dei trattamenti (con ritrattazione deg- n garanţire che i dati raccolti siano pertinenti, ità professionali adeguate alla complessità del
li obblighi previsti all’art. 28).
adeguati e limitati alle finalità per cui vengo- compito da svolgere” e, specialmente în settori delicati come quello della sanità, possa din Revisione/aggiornamento dell’analisi dei
no richiesti e trattati.
rischi per la definizione di misure di sicurezPertanto, al fine di trattare i dati personali, mostrare di avere anche competenze specifiche
za adeguate (art. 32).
le società dovranno ricevere esplicito consen- rispetto ai tipi di trattamento posti în essere al
n Per gli enti pubblici (e per i privati qualora so degli utenti (salvo alcune eccezioni, come titolare. Importante è garanţire l’autonomia
ricorrano le condizioni di cui all’art. 37.1), ad esempio la richiesta da parte delle forze decisionale e l’estraneità del DPO rispetto alla
l’obbligo di individuare e nominare un Data dell’ordine). Ne consegue che, i dati potran- determinazione delle finalità e delle modalità
Protection Officer.
no essere raccolti e utilizzati solo per gli sco- del trattamento dei dati: nessuno può dargli
pi indicati esplicitamente nel consenso, e non alcuna istruzione circa l’esecuzione dei suoi
più “per ogni altra iniziati”. Inoltre, viene in- compiti e il responsabile della protezione dati
Il GDPR è destinato a tutte quelle aziende trodotta un principio di responsabilizzazione non può svolgere altre mansioni o compiti în
che raccolgono e/o elaborano dati personali di per le aziende, nel processo di adeguamento conflitto di interessi con quelle proprie del
cittadini europei e ha effetto anche se le im- al GDPR e per le misure adottate, dovendo DPO, essendo tenuto în ogni caso al segreto e
prese che possiedono i dati hanno sede al di garanţire la massima sicurezza dalla fase di alla riservatezza în ordine alle sue funzioni di
fuori dei confini dell’UE, offrono servizi o raccolta sino a quella di elaborazione e conser- responsabile della protezione.
prodotti all’interno del mercato unico (come vazione dei dati.
ad esempio gli USA, dove sono collocate la
Importante è anche l’impatto del nuovo
maggior parte delle società informatiche). La
regolamento sul complicato rapporto tra privanuova normativa, insomma şi applica a tutte
cy (diritto alla riservatezza) e trasparenza (dirle aziende, ovunque stabilite, al fine di offrire
una tutela diretta ai cittadini e prevedendo che
Con il nuovo regolamento, sono stati am- itto a poter sempre accedere alle informazioni
sia compito delle aziende adeguarsi alla nuova pliati gli obblighi în materia di tutela dei dati raccolte). La normativa comunitaria non moddisciplina.
personali în capo al Titolare e al Responsabile ifica direttamente le norme nazionali în matedel trattamento. Non dovranno solo garanţire ria di accesso ai documenti amministrativi (né
il rispetto delle regole fissate per il tratta- quelle attualmente applicate alle innumerevoli
Con l’entrata în vigore del GDPR viene am- mento dei dati personali, ma dovranno adot- istituzioni europee). Ma sottolinea l’assenza di
pliata la definizione di dato personale e sensibile, tare, e dimostrare di aver adottato, una serie un rapporto di contraddizione tra i due aspetti/
con cui non şi farà più riferimento solo ai classici di misure giuridiche, organizzative, tecniche, diritti, în quanto tanto i valori di “trasparenza”,
dati sensibili come indirizzo o numero di tele- per la protezione dei dati personali, anche at- quanto quelli di “tutela efficace della riservafono, ma anche agli identificativi online come traverso l’elaborazione di specifici modelli tezza” sono considerati meritevoli di efficace
cookie, indirizzi IP, geolocalizzazione ed email.
organizzativi, adeguati al settore di interesse protezione.
n Dati personali: qualsiasi informazione cheîn cui svolge la propria attività. Il principio di
possa identificare la persona, incluso nome, accountability, è stato tradotto con il termine
n Giampaolo Rachini

GDPR: raccolta e
trattamento dei dati

GDPR: chi riguarda?

Il principio accountability
nel GDPR

Privacy e Trasparenza

GDPR: i dati personali
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CCIRO Italia, Academia Europenă pentru Relaţii Economice şi Culturale din Roma (AEREC),
Camera de Comerţ şi Industrie Prahova şi Uniunea Camerelor de Comert Bilaterale din România
vă invită să participaţi la lucrările forumului economic

România-Italia, redăm încrederea investitorilor
în economia românească
organizat în zilele 12-13 octombrie
la Ploieşti în incinta Consiliului Judeţean Prahova, Sala „Europa”.

La eveniment vor participa academicieni AEREC, oficialităţi, autorităţi publice, oameni de afaceri şi operatori economici
italieni din mai multe domenii de activitate (construcţii, transport, agricultură, managementul deşeurilor, turism şi operatori ai
sistemului de sănătate din Italia) interesaţi în dezvoltarea unor investiţii sau parteneriate de business în economia românească.
Vor mai participa oameni de afaceri români din Italia interesaţi în relocaraea propriilor afaceri.
Vineri, 12 octombrie
Ora 08:30 Organizatorii şi reprezentantii Guvernului României vor prezenta politicile statului român pentru sprijinirea şi
atragerea investiţiilor străine. Totodată, va fi prezentat sprijinul guvernului pentru internaţionalizarea mediului de
afaceri autohton românesc, cu precădere pe relaţia schimburilor economice România - Italia. Programul Guvernului
României pentru dezvoltarea economică şi sprijinirea mediului de afaceri reprezintă obiectivul principal din cadrul
lucrărilor forumului „Redam încrederea investitorilor străini în economia românească”, participanţii având ocazia să
obţină toate informaţiile, noutăţile legislative, programul Guvernului României pentru atragerea şi sprijinirea de noi
investiţii.
Ora 11:00 În a doua parte a evenimentului, reprezentanţii mediului de afaceri român şi italian vor prezenta propriul know-how
în vederea identificării unor parteneriate şi soluţii de finanţare pentru dezvoltarea unor afaceri în România. Oameni
de afaceri români din Italia vor iniţia cu această ocazie procedurile de parteneriate şi vor accesa noul program
„Redăm încrederea oamenilor de afaceri români din străinatate în economia românească”. Fondul Naţional de
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii este invitat să prezinte în cadrul lucrărilor forumului
extinderea programului, în special către oamenii de afaceri români din strainatate.
Ora 19:00 Cină de gală la „Crama Casa Seciu” cu un program muzical autentic românesc, muzică clasică şi caffe concert.
Programul include decernarea titlului de „academician AEREC” unor personalităţi ale lumii româneşti, oameni de
afaceri prezenţi la lucrările forumului economic.
Sâmbătă, 13 octombrie
Ora 09:30 – 12:00 v or avea loc întâlniri B2B, semnarea unor protocoale de colaborare între oamenii de afaceri români, italieni
şi reprezentanţi instituţionali participanţi la lucrările forumului economic „Redăm încrederea investitorilor
români şi italieni în economia românească”.
Participarea la lucrările forumului este liberă participarea la cina de gala este rezervata invitatilor AEREC – CCIRO Italia.
Eugen Terteleac
Preşedinte CCIRO Italia
		

Mircea Cosma
Membru fondator CCIRO Italia,
coorganizator eveniment

INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA SA
MARCAJE ŞI SEMNALIZARE RUTUERĂ
DESPRE NOI
Industrie Mică Prahova SA a fost înființată în
urmă cu peste 25 de ani și are ca principal obiect
de activitate confecţionarea indicatoarelor de circulaţie (Cod CAEN 2599 – alte articole din metal). În afara acestei activităţi societatea execută
lucrări de marcaje rutiere, montare indicatoare de
circulaţie, parapete metalice,
dar și inspecţii tehnice la
autoturisme şi închirieri
de spaţii comerciale.
Piaţa de desfacere a
societăţii este în totalitate cea internă, judeţul
Prahova deţinând o
pondere de 18% din ac-
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tivitatea de marcaje rutiere, execuţie şi montaj indicatoare de circulaţie, restul realizându-se în ţară,
pentru diferite primării şi consilii judeţene.
PORTOFOLIU DE CLIENŢI
Consiliul Local Ploiești, Consiliul Județean Prahova, Consiliul Județean Alba, Consiliul Județean
Iași, Primăria Municipiului Slobozia, Consiliul Judeţean, Covasna, Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud .

CAPITAL 100% românesc
portofoliu de diplome,
distincţii, trofee
naţionale sau internaţionale
În cei 25 de ani de activitate, Industrie Mică
Prahova SA a primit numeroase premii. Printre
cele mai recente sunt trofeele pentru responsabilitate socială oferite în 2014 şi 2015 de Camera de
Comerţ şi Industrie Prahova.
MEMBRU AL CAMEREI DE COMERŢ ŞI
INDUSTRIE PRAHOVA
www.industriemica.ro
SEMNATAR AL CARTEI EUROPENE
A SIGURANŢEI RUTIERE

|9

Ştefan-Radu OPREA

ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat

România
O destinație de afaceri profitabilă
pentru investitorii globali
România este un lider regional din punctul
de vedere al climatului investițional și al competitivității. La acest statut contribuie poziția
de membru al UE și NATO, stabilitatea macroeconomică și socială, mărimea pieței, ritmul
de creștere economică, politica fiscală și ajutoarele de stat. De asemenea, România a făcut
progrese majore în ultimii ani în reducerea birocrației și în creșterea productivității.
u O economie în creștere:
l Î n 2017, PIB a înregistrat o creștere cu
6,9%, de față de 2016.
l Î n primul semestru din 2018, s-a înregistrat o creştere anuală a PIB de 4,0%
lV
 aloarea ISD în 2017 a fost de 4,8 mld.
euro, o creștere anuală cu 6,2%
l Î n primele 7 luni din 2018, valoarea ISD a
fost de 2.314 milioane euro (o creștere cu
1,71% față de aceeași perioadă din 2017)
u România este “recomandată pentru investiții“ de către cele mai mari agenții internaționale de rating (S&P, Moody’s și Fitch).
u România a ocupat locul 2 în Europa în ceea
ce privește viteza medie de vârf de conectare și locul 6 pentru pentru adoptarea de
bandă largă de 4 Mbps în 2017
u Rata șomajului în luna august 2018 a fost
de 4,3 %.
u România deține 84 de parcuri industriale
- publice și private, cu acces la utilități și
pachete de facilități în funcție de specificul
activității.
u România este una dintre cele mai mari piețe
interne din Europa Centrală și de Sud-Est,

cu o poziție strategică. Constanța este cel
mai mare port la Marea Neagră.
u România se situează printre țările cu prețuri scăzute în UE în ceea ce privește prețul
energiei electrice (locul 6) la gaze naturale
(locul 4), pentru consumatorii industriali.
u Asigurând accesul la una dintre cele mai
mari piețe unice din lume (500 milioane de
consumatori), România oferă un potențial
deosebit celor care vizează expansiunea.
Antreprenorii care aleg România ca destinație de implementare a investițiilor beneficiază de toate avantajele ce derivă din statutul de investiție europeană (inclusiv politica
vamală comună).
u România oferă scheme de ajutor de stat pentru susținera influxului de capital străin pe
piața autohtonă pentru investiții de peste 3
milioane de euro sau care generează peste
10 noi locuri de muncă,
u Fiscalitate competitivă
l1
 6% impozitul pe profit pentru companii;
l1
 9% TVA începând cu ianuarie 2017 și
18% începând cu 1 ianuarie 2019;
l0
 % impozit pe venit pentru angajații în
IT&C și R&D;
l0
 % impozit pentru profitul reinvestit în
noi echipamente tehnologice;
lV
 ânzarea locuințelor sub 450.000 lei
(100.000 euro) este scutită de plata de
impozit. Peste această sumă, impozitul se
calculează prin aplicarea cotei de 3% la
diferența dintre valoarea declarată de părți
și suma neimpozabilă de 450.000 lei;

l5
 % impozit pe dividende, 0% pentru

acțonariatul din UE;

l1
 0% impozit pe venit pentru angajat, redus

de la 16% începând cu 1 ianuarie 2018;
lC
 ontribuțiile sociale pentru angajat, începând cu 1 ianuarie 2018: 35% (25%
pensie, 10% sănătate);
lC
 ontribuții angajator: 2,25% contribuția
asiguratorie pentru muncă;
lS
 cutirea de impozit pe teren, construcții și
planificare urbană pentru investițiile implementate în parcuri industriale, științifice sau tehnologice.
lR
 esursa umană
u Începând cu ianuarie 2018, salariul lunar
minim brut în România este de 1.900 lei/
luna (aprox. 410 euro/lună). Proiectele pe
care România dorește să le atragă nu se
mai bazează pe forța de muncă intensivă
(ieftină), ne aflăm într-o perioadă de tranziție către proiecte investiționale cu valoare
adăugată ridicată.
Costul orar al forței de muncă în 2017 a fost
de 6,3 euro - al doilea cel mai mic din UE,
după Bulgaria (4,9 euro).
Numărul de ingineri IT pe cap de locuitor este mai mare în România decât în India,
Statele Unite ale Americii, Rusia sau China.

www.conpet.ro
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ROMGAZ – actor principal
pe piaţa de gaze din Europa
Interviu cu Adrian Volintiru, director general ROMGAZ

Cum vedeţi actualul context macroecono
mic extern şi evoluţiile viitoare în sectorul
pe care îl reprezentaţi?
România este cel mai mare producător de
petrol şi gaze din Europa Centrala şi de Est şi
va juca un rol major pe piaţa europeană ca urmare a descoperirilor de zăcăminte din Marea
Neagră. Pentru a lua decizii corecte, coerente şi
eficiente în raport cu realităţile economiei europene şi mondiale, managementul companiilor
de profil trebuie să cunoască contextul actual şi
tendinţtele politicilor şi strategiilor în domeniul
energiei şi schimbărilor climatice, să înţeleagă
profilul, necesarul de acţiuni pe care trebuie să
le întreprindă pentru dezvoltarea companiilor
precum şi vulnerabilităţile şi barierele care pot
sta în calea dezvoltării profitabilităţii acestor
companii. Întreaga economie mondială trece
printr-un profund proces de transformare într-o
economie bazată pe tehnologii curate, eficiente
şi inovatoare. Sectorul energetic nu face excepţie, motiv pentru care trebuie să ne adaptăm
la un nou model de piaţă bazat pe creşterea accelerată a resurselor regenerabile de energie,
dezvoltarea stocării de energie şi digitalizarea
reţelelor pentru a răspunde în timp real la nevoile de energie ale pieţei.
În acest context este necesar ca Romgaz să
înţeleagă noul model de piaţă în care concurează, care va fi tot mai mult caracterizat de
o creştere a surselor regenerabile de energie
şi care va necesita ca toate capacităţile energetice să se adapteze la cererea de flexibilitate
pentru a asigura siguranţa sistemului energetic
naţional şi să ia toate măsurile necesare pentru
respectarea cerinţelor de mediu, cât şi să realizeze investiţiile pentru atingerea obiectivelor
propuse.
În acest context, care sunt priorităţile dvs
în mandatul de 4 ani pe care îl aveţi la conducerea Romgaz?
Romgaz se află într-o situaţie paradoxală:
este unul din cei mai importanţi actori ai pieţei
energetice din Romania dar şi din regiunea de
Est a Europei; dacă poziţia de leadership în
piaţa naţională ar trebui să îi permită o abordare
oarecum lipsită de presiune a activităţii sale,
poziţia de actor regional major, în contextul
actual, în care majoritatea economiilor importante din regiune se luptă să îşi mărească
nr. 14, octombrie 2018

gradul de independenţă energetică generând o
mare presiune asupra dezvoltării capacităţilor
de explorare, exploatare şi transport, conferă
Romgaz o importanţă strategică şi o responsabilitate sporită în sensul implementării strategiei naţionale în domeniul energetic, precum
şi în cel al atingerii obiectivelor strategice şi
operaţionale specifice.
Apreciez că dezvoltarea generală viitoare
a societăţii trebuie să ţină cont de obiective
precum: creşterea portofoliului de resurse şi
reserve de gaze, descoperirea de resurse noi
şi creşterea eficienţei exploatării resurselor
actuale. De asemenea, trebuie avută în vedere
şi consolidarea poziţiei pe pieţele de furnizare a energiei. Aici aş aminti de cea mai mare
investiţie din ultimii 10 ani din România în
domeniul energiei: termocentrala de la Iernut, care intră în linie dreaptă. Este vorba de
o investiţie în valoare totală de 269 milioane
de euro care ar trebui să asigure necesarul de
energie, în special în nordul ţării. Romgaz însă,
nu se opreşte aici ci va continua să investească
în grupuri de producţie. În acest sens, se analizează oportunitatea dezvoltării unui proiect
similar la Mintia, o centrală cu o capacitate instalată de 400-500 MW, un proiect greenfield,
independent de activitatea Complexului Energetic Hunedoara.

naţionale. Monitorizez în permanenţă alocarea eficientă a resurselor companiei pe care o
conduc prioritar către zonele generatoate de
venit şi doresc să asigur un ritm susţinut al
investiţiilor în domenii definite prin strategia
companiei: înlocuirea resurselor consumate,
dezvoltarea şi diversificarea investiţiilor în
centralele electrice, analiza investiţiilor în industria petrochimica, atragerea în portofoliu
a unor capacităţi de energie “verde” şi nu în
ultimul rând, lansarea pe segemntul de furnizare-distribuţie.
Care sunt, din punctul dvs. de vedere domeniile prioritare de dezvoltare ale României
şi unde există un potenţial crescut?

În permanenţă conducerea companiei, şi
aici mă refer că atât eu cat şi colegii din cadrul
Consiliului de Administraţie, trebuie să iden-

Cred cu tărie că zona energetică este un
domeniul de interes investiţional atât la nivel
naţional cât şi pentru investitorii străini. Eforturile susţinute ale companiilor de profil din ţară
au ajutat România să fie fruntaşă la nivel european în ceea ce priveşte creşterea economică
şi randamentul pe care acţiunile producătorilor
de energie şi gaze l-au oferit investitorilor pe
pieţele de capital.
Acţiunile Romgaz, de exemplu, sunt listate
începând cu data de 12 noiembrie 2013, atât pe
piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti
cât la Bursa de Valori din Londra. Puterea de a
anticipa evenimente viitoare (modificări legislative, strategii guvernamentale, politici sectoriale, evenimente bursiere, sectoare cu impact
major asupra dezvoltării durabile economice)
fac posibilă identificarea unor soluţii imediate pentru evitarea oricăror eventuale blocaje

tificăm şi alte posibile surse de venituri decât
cele tradiţionale şi să avem în vedere adoptarea
măsurilor necesare sustenabilităţii şi dezvoltării companiei în condiţiile de piaţă date. De
aceea urmărim în permanenţă creşterea cifrei
de afaceri şi a cotei de piaţă coroborate cu diversificarea segmentelor de activitate. Facem
eforturi susţinute pentru a promova Romgaz şi
a îmbunătăţi permanent imaginea companiei
care este un etalon şi o mândrie nu doar în industria unde activează ci la nivelul economiei

de activitate. Rigorile impuse de o mentalitate
ce duce către interesul naţional, fac mai uşor
de înţeles strategiile guvernamentale şi implementarea acestora. Ţinând cont de aceste
aspecte şi de faptul că Romgaz funcţionează
într-un sector extrem de important al economiei româneşti, facem toate eforturile pentru
a contribui la dezvoltarea durabilă a economiei
naţionale şi a asigura securitatea energetică a
României la parametri optimi.
n Eugen TERTELEAC

Aveţi în vedere şi alte proiecte decât cele
enunţate anterior care să vă consolideze
poziţia?
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InfoCons

O nouă Românie,
cu o nouă atitudine

Sprijinul care a fost acordat de către români de-a lungul istoriei și mai ales al celor
plecați în străinătate și întorși acasă au făcut astăzi România. Oportunitățile unei
economii în cadrul Uniunii Europene, dată fiind poziția geostrategică a României
în spațiul carpato-danubiano-pontic, creează premisele pentru ca țara noastră
să reprezinte un punct interesant pe harta lumii și a Europei, din perspectiva investițiilor.

Acest lucru se datorează nu numai creșterii
economice din ultimii ani, ci și oportunităților
create datorită transformărilor și perioadei de
tranziției dintr-un regim autoritar comunist la
o economie de piață. În acest context, protecția
consumatorilor este alături nu numai declarativ, ci și concret, în sprijinirea investițiilor
străine în România și mai ales a investițiilor
românilor din diasporă care deschid noi afaceri, având ”know-how”-ul, conceptele, și mai
ales atitudinea unei economii capitaliste, pe
care o pot implementa acasă, ținând cont și de
respectul pentru consumatori.
Într-o piață modernă, pilonii principali ai
unei economii sunt cei doi jucători din piață,

Simţim, noi oamenii, că parcă
în ultimii ani Mama Natură ne atrage din ce în ce mai pronunţat cu
prezenţa sa; să ne aducem aminte
de câteva dintre impulsurile sale
pe care le-am resimţit şi le resimţim într-o manieră purtătore de
gânduri bune şi rele. Faptul poate
fi abordat în contextual binomului lui Descartes, adică în dubla
cheie, una mentală, iar cealaltă
fizică. Abandonând conceptual filosofic aş propune să aducem în
discuţie ravagiile pe care Uraganul Patricia le-a cauzat urmare a
vitezei vântului sau vânturilor de
peste 200 km/h. Un alt exemplu
de “joacă” a Mamei Natura cu natura umană ar putea fi considerat
trendul de creştere a temperaturii
medii a Zonei Arctice, o creştere
anuală periculoasă, superioară
celei globale, creştere de temperatură aşteptată şi anunţată ştiinţific după cum ştim cu toţii. Şi,
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producătorul/ importatorul/ distribuitorul/
comerciantul – într-un cuvânt, agentul economic- și, de cealaltă parte, consumatorul. Astfel, cei doi actori creează cadrul de dezvoltare
al unei economiii durabile, ținând cont de principiile fundamentale europene în așa fel încât
putem găsi la București aceleași produse, aceeași calitate, același concept, același respect ca
în celelalte țări europene, dar cu influențele
noastre naționale, sociale, pentru a ne oferi un
sens de identitate.
Mișcarea de protecție a consumatorilor a
sprijinit, sprijină și va sprijini orice agent economic care are ca principiu de bază respectul
datorat consumatorului - de a fi cinstit cu produsul pe care îl comercializează. Astfel, parteneriatul dintre InfoCons și Camera de Comert
şi Industrie a României în Italia aduce un plus,
asigurând, cu titlu gratuit, tuturor investitorilor
străini din România, și în special românilor
din diaspora care se întorc acasă pentru a deschide o afacere, consilierea și consultanța în

vederea implementării la standarde europene
a dezideratelor și principiilor de protecție a
consumatorului pentru asigurarea unui cadru
de dezvoltare ce respectă legislația națională
și europeană. De asemenea, mișcarea de protecție a consumatorului asigură atât informarea, cât și accesul la legislația națională și europeană din domeniu într-un limbaj simplu și
accesibil. Această consiliere este asigurată cu
titlu gratuit, nu numai la nivelul teoretic, pentru a pune la dispoziție texte de legi normative,
ci și concret, prin întâlniri și alte mijloace ce
pot fi utile. Pentru investitorii străini consilierea este asigurată inclusiv în limba maternă a
acestora, în cadrul și limitele posibile.
Astfel, în an centenar, dorim să avem cu
adevărat o nouă Românie, cu o9atitudine, cu
cât mai mulți români acasă, pentru a sprijini,
a ajuta și a făuri următoarea sută de ani a țării
noastre.
n Sorin Mierlea
Președinte InfoCons

Natura umană vs Mama Natura
de aici, urmare acestei anomalii,
la fiecare 10 ani suprafaţa glaciară a celor doi poli se reduce cu 9
%. Oamenii de ştiinţă prevăd că,
odată cu topirea necontrolată a
gheţarilor, nivelul apei în zonele
de coastă, zone eminamente turistice, dar şi populate “a pieno” va
conduce la schimbări majore în
geografia turistică atât de apreciată şi vizitată de locuitorii Terrei.
Vorbind de o temă permanentă,
cea a emisiilor de bioxid de carbon, se cunoaşte că emisiile de
care se face vinovat sectorul petrol
şi gaze reprezintă 50 % din totalul
global. CDP – Carbon Disclosure
Project a realizat de curând un amplu studiu analizând pe toate feţele
problematica emisiilor de bioxid
de carbon în atmosfera terestră.
Ca un fapt concluziv interesant
este enunţat clar dând ca evidentă

abordarea societăţilor din sector
faţă de comportamentul acestora
drept fundamental vizavi de lupta
cu schimbările climatice, schimbări definitorii practice pentru
viitorul companiilor. Dacă se va
adapta din timp activitatea tehnică
şi nu numai a marilor companii se
va putea asigura tranziţia energetică spre a o contrapune creşterii
cantităţii de emisii încetinind astfel schimbările climatico ireversibile. Astfel marile companii producătoare de hidrocarburi se vor
vedea puse în situaţia ca volumul
preocupant de emisii să-i oblige
să oprească producţia, periculoasă
din punct de vedere a mediului,
din zăcămintele în care au investit pentru descoperire şi punere
în exploatare deci vor fi puse în
imposibilitate de valorificare a
investiţiei insăşi. Foarte import-

ant pentru viitor să vedem cum
se vor “mişca” marii producători
pentru a răspunde, atât tehnic, cât
şi comercial comandamentelor decise/impuse la Paris. Observatorul
general care urmăreşte punerea
tehnică în operă a decarbonizării
este Carbon Disclosure Project,
autoritate care şi explică prin studiul şi raportul întocmit procedurile
respective în revista “The Pipeline”
promovând permanenta abordare
în direcţia reducerii emisiilor de bioxid de carbon. Studiul analizează
un grup semnificativ de societăţi de
petrol şi gaze care capitalizează în
total suma de 1200 miliarde dolari.
Din analiză a rezultat un adevăr
dureros, l-am putea numi, acela
al transparenţei care negestionată
corespunzător ar putea aduce deservicii serioase investitorilor, dar
şi proiectelor legate de lupta cu
schimbările climatice.
n Ioan Corneliu Dinu
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Romania

il paese dai due volti

Ritorna la “Tigre dell’Est”: dopo aver chiuso il 2016 con un balzo del Pil del 4.8%, chiude
il 2017 con + 7,0%. şi tratta del più grande progresso registrato dal 2008 ad oggi.
Tutti i settori economici hanno contribuito
alla crescita dello Stato, în particolare l’industria, che ha registrato un + 1,9% (oltre il
24% în termini di volume di attività). Anche
altri settori però hanno registrato crescite importanti, come ad esempio il commercio all’in-

grosso o l’alberghiero. La crescita, attribuibile
anche allo stimolo interno dettato dalla crescita dei consumi delle famiglie, è principalmente
dovuta al piano del Governo cha ha portato gli
stipendi ad innalzarsi fino ai circa 500 euro di
Bucarest. La capitale, cosmopolita, innovativa, giovane e all’avanguardia, è la città dove
şi guadagna di più. Tutte questo però comporta
anche l’innalzamento dell’inflazione, che è arrivata a poco più del 3%.
Vista la notevole spinta dovuta alla crescita,
la Romania è un paese dove gli investimenti
esteri stanno esplodendo. La tassazione stimola l’investimento: per le aziende con capitale
fino ad 1 Milione di euro – le cosiddette Micro
Imprese - le tasse sono ferme al 3%, che vengono ridotte all’1% se şi ha almeno un dipendente. Per chi supera questi parametri, l’aliquota è al 16%: a differenza delle altre, le così
dette Macro Imprese non scontano le imposte
sul reddito în relazione al volume d’affari, ma
în base all’utile che viene percepito.
Il volto della crescita e dello sviluppo di una
nazione che traina la crescita dell’economia
europea ha però delle forti contrapposizioni:
solo per citare alcuni esempi, la Romania è un
paese con solo 750 Km di autostrade, un grandissimo divario tra ospedali pubblici e privati,
una forte mancanza di mezzi agricoli o di strutture industriali.
Lo sviluppo delle aree rurali passa per i
“Taran”, coloro che lavorano la terra: nientemeno che i contadini.

Con quasi il 50% di tutti i contadini del
continente e 13,3 milioni di ettari destinati all’agricoltura, la Romania è una delle più grandi risorse agricole dell’Europa:
una tradizione che va avanti fin dall’antichità e che, fino a poco tempo fa, le conferiva il titolo secolare di “Granaio d’Europa”.
Purtroppo la mancanza cronica di strumenti
per la lavorazione della terra, come trattori o
impianti di distribuzione dell’acqua, rendono
tutto il sistema agricolo fortemente arretrato.
Lo sviluppo voluto dal Governo tende a migliorare questa situazione cercando di far aumentare la resa agricola dei singoli proprietari
terrieri.
La collaborazione tra aziende rumene ed
italiane ha fin dal principio portato alla nascita di accordi importanti. Se da un lato c’è necessità di crescita, sviluppo, modernizzazione,
dall’altra c’e’ il know-how, la volontà di internazionalizzare e l’apertura allo sviluppo.
Gli ambiti di investimento, i terreni su cui
fioriscono ogni giorno nuove attività, sono
molteplici. Come molteplici sono ovviamente
le possibilità di sviluppo, tecnologicizzazione
e modernizzazione. Fattori che necessitano
esclusivamente di un fattore: l’impresa. E la
Romania, considerato le intenzioni ed i provvedimenti varati dal Governo, sembra essere il
“nuovo mondo” di chi vuole impegnarvisi.
A neanche un’ora e mezzo di volo da Roma.
n Andrea AMATO

Enterprise Europe Network
ENTERPRISE EUROPE NETWORK
este o inițiativă a Comisiei Europene, fiind cea mai vastă rețea care sprijină întreprinderi, organizații de sprijinire a mediului de afaceri și profesionale, institute de
cercetare, universități, centre tehnologice,
agenții de dezvoltare din peste 60 de țări,
incluzând cele 28 de state membre ale
Uniunii Europene, țările candidate, țările
membre ale Spațiului Economic European
(inclusiv Islanda, Liechtenstein și Norvegia) și alte țări terțe.
Sunt peste 600 centre găzduiesc Rețeaua
Enterprise Europe Network și oferă servicii specializate pentru sprijinirea afacerilor (informare, feedback, cooperare și
internaționalizare) și sprijinirea inovării
(transfer de know-how și tehnologie).
nr. 14, octombrie 2018

Misiunea Centrelor Enterprise Europe
Network este de a ajuta firmele locale săși internaționalizeze afacerile prin oferirea
de consultanță de comerț exterior, identificarea de noi piețe de desfacere a produselor / serviciilor, contacte cu potențiali
parteneri pentru a dezvolta împreuna noi
afaceri sau tehnologii, sau finanțatori pentru idei de afaceri, invenții, inovații.
Centrul Enterprise Europe Network
Galați, găzduit de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați, oferă o gamă
largă de servicii pentru întreprinderile
private mici și mijlocii din județele Galați,
Vrancea și Vaslui:
Sprijinirea afacerilor (informare, feedback, cooperare şi internaţionalizare);
Furnizează informaţii despre politicile,

programele şi oportunităţile de finanţare
oferite de UE şi accesarea acestora;
Oferă asistenţă societăţilor în vederea
identificării partenerilor comerciali potenţiali, în special în alte ţări din cadrul UE;
Ajută IMM-urile să dezvolte produse noi, să
aibă acces la pieţe noi şi le informează asupra
activităţilor și oportunităţilor oferite de UE;
Consiliază întreprinderile mici şi mijlocii
în legătură cu unele aspecte tehnice precum
drepturile de proprietate intelectuală, standardele și legislaţia UE;
Sprijină inovarea (facilitează transferul de
Know-how şi tehnologie);
Acţionează ca un drum cu două sensuri
între antreprenori și factorii de decizie ai UE,
transmiţând puncte de vedere în ambele direcţii.
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Buon Pomeriggio noi rappresentiamo FRAMIVA METALLI leader nella produzione di nastri, dischi, bandelle e lamiere di alluminio che
dal 1975 lavora sia nel mercato italiano che nel mercato internazionale
esportando i suoi prodotti în molti paesi.
Il progetto ALA ALLUMINIO L’AQUILA permetterà di realizzare
una nuova realtà produttiva, presso il polo industriale di Bazzano. Il
nostro progetto şi prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:
Il primo obiettivo è Implementare il processo produttivo che oggi è
già avviato, con nuove leghe e nuove tecnologie innovative che porteranno all’accesso di nuovi campi applicativi quali:
l l Foglio Sottile, sotto i 200micron
l l Fin Stock per la produzione di alette per scambiatori di calore,
evaporatori, riscaldamento e condizionamento o per trasformatori
elettrici
l l Foil Stock per il settore alimentare e farmaceutico
l Dischi e i Formati per il settore delle pentole e per lo stampaggio
industriale
l L’Automotive con forniture di lamiere paracalore e prodotti non
strutturali
Il secondo obiettivo è l’Efficientamento Energetico, con investimenti în attrezzature per migliorare le performance dei nostri impianti energivori e parallelamente intraprendere uno studio per mettere al servizio
dell’ambiente la Nostra struttura, sia offrendo lo spazio dei nostri tetti
per l’installazione di un impianto fotovoltaico e sia per l’eventuale realizzazione di un impianto di coogenerazione.
Il terzo obiettivo è l’Innovazione tecnologica e la Ricerca e lo Sviluppo în collaborazione con UNIVAQ e con il Polo Automotive e con il
supporto e l’esperienza dei nostri fornitori Italiani e Europei che lavorano per il settore dell’Alluminio.
Relativamente all’ Investimento effettuato Framiva Metalli ha acquistato lo stabilimento produttivo di Alluminio della ex Otefal presso
la zona industriale di Bazzano.
La strategia industriale è quella di verticalizzare l’intero ciclo produttivo partendo dalla materia prima, che è alluminio primario e scarti della
lavorazione dell’alluminio, da cui partire per la produzione dei laminati.

Sulle linee produttive attualmente sono impiegati circa 55 lavoratori,
ma l’obbiettivo è quello di crescere nel breve periodo e assumere altro
personale tecnico.
Capacità occupazionale di progetto
Il Progetto permetterà di realizzare nuove realtà produttive da annettere all’area già esistente, con la costruzione di superfici coperte di
circa 10.000m2 dove verranno installati nuovi impianti.
I quali porteranno all’assunzione di Personale operativo, Tecnici e
Ingegneri per circa 50 unità da ricercare nel territorio aquilano. Inoltre
sarà necessaria una stretta collaborazione con Aziende Abruzzesi per
realizzare parte del progetto.
Nel progetto che è în fase di definizione sono previsti i seguenti impianti:
l Due Laminatoi a freddo con spessore di ingresso da 500 fino a 20
micron.
l Due forni per il trattamento termico în atmosfera inerte, per
garanţire diversi tipi di ricottura parziale, completa o di
omogeneizzazione.
l Una linea di sgrassaggio, alCălino ed elettrochimico, che permette di migliorare le performance del materiale.
l Una linea di tension leveling, per detensionare il materiale.
l Due linee di taglio per la produzione di nastrini slittati.
l Due linee di stampaggio per la produzione di dischi e formati în
varie geometrie.
l E Un Laboratorio analisi che esegue test chimici e meccanici sui
materiali
Capacità di sviluppare indotto di ricerca e ambiente innovativo

Il progetto che nascerà richiederà un importante sinergia con il Polo
Universitario dell’Aquila al fine di poter realizzare programmi di crescita professionale mediante l’offerta di tirocini formativi, tesi di laurea ed
eventuali dottorati di ricerca specifici.
L’attuale ciclo produttivo în funzione è composto da:
Tale sinergia offrirà la possibilità ai nostri nuovi studenti di potersi
l 2 linee di Colata Continua che sono dotate di forni con sistemi di interfacciare direttamente con realtà industriali sia locali che internazitrattamento del metallo liquido che permettono una perfetta omo- onali quali, ad esempio, Pyrotek, Bloom Engineering, Fata Hunter ed
geneizzazione e di dispositivi di degassaggio e filtrazione che ass- ABB.
icurano i corretti standard qualitativi dell’alluminio
Fattori di Criticità
l I coils provenienti dalla colata continua, o acquistati all’esterno,
Il progetto ALA ALLUMINIO L’AQUILA è un progetto di sviluppo
possono essere lavorati nel laminato a freddo, dove raggiungono e di crescita molto ambizioso che per essere realizzato avrà necessità di
lo spessore voluto dal cliente, da 6mm fino a 0.2 mm.
un impegno economico importante e che rappresenta un primo fattore
l Dopo la laminazione, l’alluminio è sottoposto a trattamenti termici di criticità.
che conferiscono al materiale le caratteristiche meccaniche necesAltro fattore di criticità è dato dalla difficoltà ad accedere ad evensarie per la lavorabilità richiesta nelle fasi di finitura.
tuali fondi e incentivi per lo sviluppo per importi inferiori a 20 milioni
l La parte di finitura e taglio è composta da moderni impianti che di Euro. Pertanto sarebbe opportuno che per piccole e medie imprese
permettono la produzione di nastri, nastrini slittati, lamiere e ban- come la Nostra ci siano soglie di accesso ai fondi e incentivi di taglia
delle con un’ottima accuratezza di taglio ed un preciso rispetto inferiore.
delle tolleranze richieste dai clienti.
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Alexandru Petrescu - director general FNGCIMM

FNGCIMM sprijină dezvoltarea
antreprenoriatului românesc
de pretutindeni
Datele oficiale publicate recent în rapoarte naţionale sau surse statistice europene, precum ultimul raport Eurostat, arată că economia
românească beneficiază de un climat economic
propice investiţiilor străine directe, care au crescut cu 29,44% în primele şase luni din acest an,
comparativ cu perioada similară din 2017, la
2,194 miliarde de euro, potrivit datelor Băncii
Naţionale a României. Conform datelor centrali
zate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), cele 2.858 de firme cu capital străin
nou înfiinţate în primele 6 luni ale anului 2018 au
un capital social subscris în sumă totală de peste 35,021 milioane dolari, în creştere cu 92,4%
comparativ cu perioada similară a anului 2017.
Măsurile iniţiate de Guvernul României, precum
cele din iunie 2018, când plafonul minim obliga
toriu pentru a beneficia de ajutor de stat a fost
ajustat la 3 Mil.EUR ( de la 10 Mil. EUR), determină atragerea şi pe viitor a investiţiilor străine
directe cel puţin în acelaşi ritm.
Climatul economic favorabil a fost susţinut
în mare măsură de programele destinate intreprinderilor mici şi mijlocii prin facilitarea acce
sului la finanţare şi dinamizarea ecosistemului

Biroul de avocatură
Marilena N. Munteanu

Într-o lume în continuă mişcare, nevoia de
stabilitate, încredere şi suport a devenit tot mai
acută. Realitatea economică şi socială modernă,
nr. 14, octombrie 2018

antreprenorial. Un exemplu relevant este Programul Start-Up Nation 2017, în cadrul căruia
antreprenorii au accesat peste 5.000 de credite
de prefinanţare acordate de cele 3 bănci participante (BCR, Banca Transilvania, CEC),
iar mecanismul de garantare a creditelor punte
implementat de FNGCIMM s-a dovedit un instrument eficient de optimizare în derulare, atât
prin dinamizarea investiţiilor la nivel sectorial, în special în industria prelucrătoare (peste
50% din proiecte), industria creativă (12%) şi
industria IT (10%), cât şi prin dinamizarea accesului intreprinzătorilor la fondurile necesare
implementării proiectelor.
Succesul înregistrat în prima ediţie, prin
cele cele 8.444 de proiecte selectate, a determinat lansarea, la începutul lunii octombrie,
a Programului Start Up Nation 2018. Aşteptat
cu deosebit interes de intreprinzătorii aflaţi la
început de drum, mecanismul de sprijin guvernamental oferă mediului de afaceri atribute noi
de oportunitate şi pentru românii care trăiesc
în afara graniţelor ţării şi doresc să revină pe
pământul natal, să facă trecerea de la statutul
de angajat la cel de antreprenor.

Sprijinul guvernamental constant şi pragmatic, măsurile iniţiate ca urmare a consultării
reprezentanţilor mediului de afaceri, asigurarea
unei arhitecturi fiscale favorabile, contribuie
la crearea unui cadru de dezvoltare adaptat
nevoilor specifice fiecărui sector economic,
stimulând astfel implementarea proiectelor de
investiţii pe termen mediu şi lung.
Prin misiunea sa instituţională, Fondul
Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii contribuie în
mod decisiv la valorificarea potenţialului antreprenorial românesc şi reprezintă punctul de
convergenţă între sectorul financiar, mediul de
afaceri şi politicile guvernamentale.

Să nu spunem puţin cu vorbe multe
ci să facem multe cu vorbe puţine

prin reformări legislative frecvente şi complexe, impune o adaptare a ritmului activităţilor
comerciale şi a vieţii însăşi, la provocările impuse de vastul ansamblu legislativ uneori greoi
şi opac. Parteneriatul este noua energie, noul
combustibil în găsirea rezolvărilor problemelor actuale. Tocmai acest parteneriat serios
şi fructuos îl propunem viitorilor parteneri prin
Biroul de avocatură “Marinela N. Munteanu”
în vederea găsirii unor soluţii adaptate nevoilor
concrete ale acestora.
În acest scop am dezvoltat un pachet complex de servicii juridice ce se concretizează într-un real suport şi care acoperă zone variate din
domeniul dreptului civil, dreptului comercial
şi a dreptului societar. Cu o experienţă de peste
15 ani în domeniu, avocat Marinela Munteanu
şi echipa sa, prin birourile din Galaţi şi Bucuresti, propun o valoroasă colaborare pentru implementare de proiecte economice în România,
investiţii şi abordări a zonelor de bussines prin
acordare de consultanţă şi asistenţă juridică,
audit juridic, reprezentare în faţa autorităţilor

locale române, obţinere avize şi autorizaţii,
înfiinţări societăţi şi asistenţă în desfăşurarea
activităţilor precum şi o serie de alte servicii
juridice solicitate în funcţie de specificul problematicilor întâmpinate de parteneri.
Cheia succesului parteneriatului în care credem o aşezăm tocmai în flexibilitatea şi disponibilitatea oferite, în capacitatea de comunicare reală şi în ambiţia şi determinarea de a
duce la bun sfârşit orice proiect. Alegerea noastră este: să nu spunem puţin cu vorbe multe
ci să facem multe cu vorbe puţine. Vrem să
convingem prin seriozitate, disponibilitate şi
maniera artizanală în care înţelegem să practicăm avocatura, abordare prin care, clientul
nostru devine partenerul nostru iar problemele
şi interesele sale devin centrul preocupărilor
noastre imediate.
Avem convingerea că orice problema are o
soluţie şi ne identificăm scopul întregii noastre
activităţi în găsirea rezolvărilor rapide şi eficiente a acestora. Lucrând împreună succesul
este unica destinaţie.
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Efi Garant Group

s-a impus la standarde europene

EFI Garant Group IFN este o importantă instituţie financiară din România. Scopul
principal al companiei îl reprezintă emiterea de garanţii şi asumarea angajamentelor de finanţare şi de garantare. Deşi în România piaţa de profil nu este foarte
dezvoltată în prezent, EFI Garant Group s-a impus la standarde europene, fiind o
companie cu multe realizări remarcabile şi numeroase garanţii importante emise
până în prezent.

Instrumentele pe care Efi Garant Group le
oferă clienţilor săi sunt:
Garanţii pentru Ministerul Finanţelor Publice: garanţii pentru eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale, garanţii pentru ridicarea măsurilor obligatorii, suspendarea executării silite
ori pentru licenţa de organizare şi autorizaţia
de exploatare a jocurilor de noroc. De asemenea, instituţia mai oferă şi garanţii de mentenanţă, de bună plată, garanţii pentru returnare
avans, sau alte tipuri de garanţii, la cererea
clienţilor. Lista completă de garanţii poate fi
vizualizată aici.
Cine poate obţine o scrisoare de garantare în 2018, de ce avem nevoie de garanţii
şi care sunt procedurile specifice pentru a le
obţine ne-a povestit chiar domnul Călin Cincu, preşedintele EFI Garant Group, într-un
interviu acordat în exclusivitate Manager.ro:
Ana Tudor: Ce înseamnă, pe scurt, EFI Garant Group şi cum s-au schimbat obiectivele şi
strategia business-ului de la înfiinţare şi până
în prezent?
Călin Cincu: Voi răspunde la aceste întrebări
în calitatea mea de acţionar şi fondator al firmei. EFI Group este un vis devenit realitate şi o
continuare pe tărâm românesc a activităţii mele
profesionale de ani de zile în domeniul asigurărilor, începută în Italia. EFI Garant Group
reprezintă un know how acumulat şi agregat de
servicii ce răspund cerinţelor locale în domeniul intermedierii financiare şi a activităţii de
asumare şi emitere de garanţii. Şi nu mă feresc
să afirm că funcţionarea sub umbrela Legii 93 a
IFN-urilor, cu obiect principal de activitate emitere de garanţii, ceea ce ne plasează că fiind, deocamdată, unici pe piaţa
românească, în acest domeniu de nişă.
Ana Tudor: Ce trebuie să ştie o firmă care îşi
doreşte să apeleze la serviciile dvs.? Care sunt
documentele de care are nevoie şi, mai ales,
care este procedura pe care trebuie să o urmeze?
Călin Cincu: Clienţii noştri sunt persoane
juridice care, prin activitatea pe care o desfăşoară, au nevoie de garantarea activităţii lor
sub forma unei scrisori de garanţie. Vorbim
despre garanţii de bună execuţie, de exemplu
care sunt echivalente cu cele emise de instituţiile de credit prin faptul ca EFI Garant IFN
SA desfăşoară activitatea de emitere şi asumare
de garanţii cu titlu profesional şi este inregistrat în Registrul General la Banca Naţională a
României în acest scop.
Prin urmare, analiza cererii de garantare
presupune o analiză a situaţiilor financiare ale
clienţilor pe ultimii 2 ani, prezentarea unui
certificat constatator actualizat, a unui certificat de atestare fiscală şi a contractului care
stă la baza emiterii garanţiei. Dorinţa noastră
este să fim cât mai flexibili şi cât mai rapizi în
ofertarea serviciilor noastre şi inţelegem presiunea timpului în situaţii de ofertare la licitaţii,
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de exemplu. Cu toate acestea, este important
să menţionăm că prin încadrarea noastră sub
umbrela de supraveghere a Băncii Naţionale
a României, politica noastră de analiză a clienţilor şi de acordare a garanţiilor trebuie să
respecte principiile de prudenţialitate aferente
domeniului de activitate.
Ana Tudor: Emiteţi o gamă extrem de variată de scrisori de garantare. Care dintre garanţiile pe care le oferiţi sunt cele mai căutate/
apreciate de către clienţi?
Călin Cincu: Am constatat o concentrare
a cererii pentru garanţia de bună execuţie şi
pentru garanţia de eşalonare la plata creanţelor
către ANAF. Considerăm că în cazul garantării eşalonărilor la plata creanţelor ANAF implicarea noastră profesională oferă o soluţie
sigură autorităţii fiscale în predictibilitatea colectării. Tocmai de aceea, ne aşteptăm la un dialog deschis şi o abordare cu bună credinţă din
partea autorităţii în acest parteneriat indirect.
În acest scop, încercăm un dialog permanent
cu reprezentanţii ANAF şi cu cei ai Ministerului Finanţelor Publice în sensul îmbunătăţirii
procedurii şi practicii în domeniu. Aşadar, cea
mai mare pondere şi cele mai căutate sunt garanţiile de buna execuţie, care reprezintă 38%
din totalul garanţiilor în sold. Apoi sunt garanţiile de bună plată (26,6%) şi garanţiile pentru sume reţinute (11,5%).
Ana Tudor: Ce s-a schimbat în România pe
piaţa în care activaţi, de la momentul înfiinţării
companiei dvs. şi până în prezent? Care a fost
cea mai benefică dintre schimbările apărute în
aceşti ani?
Călin Cincu: Un aspect important pentru
activitatea noastră este cadrul legislativ. Am
constatat, încă din primul an de activitate, faptul că legislaţia nu este coroborată....vorbesc
despre articole de legislatie care intră în conflict şi care produc o anulare a prevederilor
Legii 93 în baza careia funcţionam ca emitenţi
de garanţii. Concret, Legea achiziţiilor publice, ghidurile de cofinanţare prin fonduri
europene, sunt texte de legislaţie specială şi
secundară care nu recunosc garanţiile emise
de IFN-uri, încălcând astfel principii ale Legii
Concurenţei şi ale Tratatului de Funcţionare a
Uniunii Europene.
Cu toate acestea, cu sprijinul unor specialişti ai firmei de consultanţă Diplomat
Consult, înregistrată în Registrul Transparenţei al Comisiei Europene şi a Parlamentului European, am reuşit în cursul anului
2017 sa corectam articolul 211 din Codul de
Procedură Fiscală în sensul recunoaşterii garanţiilor emise cu titlu profesional de către
IFN-uri, în mod egal celor emise de instituţiile
de credit şi de firmele de asigurare. Este un
efort care a creat succes şi prin buna înţelegere şi comunicare a experţilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în sensul în care,
lărgirea competiţiei serveşte bunăstarea econ-

omiei.
Ana Tudor: Cum vedeţi viitorul companiei dvs. în urmatorii 10 de ani? Ca volum de
muncă, număr de angajaţi, gama de garanţii
pe care le emiteti?
Călin Cincu: Viitorul este un termen la îndemâna noastră, pe care îl construim! Am pornit la drum pentru a construi un model de business de nişă ce are cerere tot mai mare. Suntem
pionieri în această piaţă şi asta ne provoacă la
construcţia unui model de business încadrat în
principiile bunei practici la nivel internaţional
în domeniu.
Clientii noştri cunosc deja produsele pe care
le punem la dispoziţie: garanţii de buna executie, garanţii de puna plata, garanţii de mentenanţă pe perioada de notificare a defectelor,
garanţii de participare la licitaţii, garanţii de
returnare a avansului.
Dacă vorbim despre volum, atunci când
punctul de plecare este un start up, putem
spune că avem o creştere anuală de cca. 60%.
Lucrăm cu o echipă de angajaţi şi colaboratori
de cca 60 de profesionişti care ne reprezintă interesele în toată ţara. Dorim să ne extindem în
străinătate cu ofertele noastre, mai ales în cadrul Uniunii Europene, respectând şi aplicând
principiul liberei circulaţii a capitalului şi a
serviciilor.
Sunt planuri de viitor pe care le construim
în deplina cunostinţă a obligaţiilor noastre de
bună practică şi de prudenţialitate. Nu trebuie
să uitam că funcţionăm ca o instituţie financiară iar acest domeniu de activitate este unul suprareglementat!
Pentru acest an EFI Garant Group îşi propune următoarele obiective:
a) creşterea volumul de garanţii şi a veniturilor cu 50%;
b) majorarea fondurilor proprii cu peste
200%;
c) încheierea de parteneriate cu Fonduri de
garantare şi alte entităţi pentru creşterea
capacităţii de garantare;
d) extinderea reţelei de vânzări prin deschiderea de noi puncte de lucru.
Suntem în curs de a încheia parteneriate
cu fonduri de garantare din România și Bănci
şi Fonduri de investiţii din străinătate în vederea consolidării poziţiei noastre pe piaţă şi
Continuare în pagina 18
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CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA
Direcția Patrimoniu

Parcuri industriale
din judeţul Prahova

Parcurile industriale din judeţul Prahova, constituite, fie pe structura unor
unităţi ale industriei de apărare şi/sau
civile, fie tip greenfield, şi-au dovedit
viabilitatea prin stimularea investiţiilor
directe, autohtone şi străine, în industrie, servicii şi dezvoltare tehnologică.
În prezent, pe teritoriul judeţului, sunt
înregistrate unsprezece parcuri industriale cu o suprafaţă totală de 799 ha,
opt dintre acestea fiind administrate de
societăţi comerciale cu capital integral
public, iar trei administrate de societăţi
comerciale cu capital integral privat.

Prin amplasarea lui la intersecţia principalelor rute europene de transport rutier şi feroviar,

Polul de creştere Ploieşti reprezintă un grad ridicat
de atractivitate pentru investitorii care şi-au manifestat intenţia de a-şi dezvolta afacerile prin deschiderea de noi capacităţi de producţie în diverse
ramuri industriale.
Parcuri industriale administrate de
societăţi cu capital public
Societatea PLOIEŞTI INDUSTRIAL PARC
S.A este o întreprindere publică a cărui activitate
principală o constituie administrarea unui parc
industrial (înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr.
1069/25.10.2001, în baza OG nr.65/2001 privind
constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale)
cu o suprafaţă totală de 364 ha. În prezent, societatea
administrează cinci parcuri industriale : Ploieşti –
Crângul lui Bot (163 ha), Mizil (31 ha), Urlaţi (36
ha), Ciorani (45 ha) și Bărcănești (89 ha).
Societatea administrator asigură investitorilor
parcele de teren complet viabilizate, dispunând de
drumuri de acces, apă potabilă, canalizare, energie
electrică, gaze naturale, iluminat stradal şi pază.
Dată fiind atractivitatea zonei (şoseaua Ploieşti –
Târgovişte, centura de vest a Municipiului Ploieşti),
în parcul industrial Ploiești îşi desfăşoară activitatea
60 de agenţi economici (din care, 10 cu capital străin)
având un număr total de 11.400 angajaţi. Domeniile
de activitate sunt cele mai diverse:
u Fabricarea de dispozitive de măsurare,
verificare și control (Ducati Energia SRL
u Producţie componente subansamble pt.
industria autovehiculelor (Yazaki Romania SRL,
Adient Automotive Romania SRL, Calsonic
Kansei Romania SRL);
u Producţie elemente pt. instalaţii electrice şi
automatizări (TIAB SA);
u Producţie echipamente extracţie petrol
(Cameron International SRL);
u Producţie ambalaje din plastic (Modpack SRL);
u Service auto, piese schimb;
u Depozit logistic (Kaufland)
u Producție articole de îmbrăcăminte (Ottorose SRL
u Producție subansambluri electronice (Romcap
Condensatori SRL)
De asemenea, la fel de atractiv este şi parcul
industrial Urlaţi aflat în imediata vecinătate
a drumului naţional Ploieşti – Buzău. Aici
funcţionează două societăţi importante cu un număr
de 360 de angajaţi : o fabrică de produse cosmetice
– filială a concernului Procter & Gamble şi o
fabrică de recipiente din plastic.
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În parcul industrial Mizil își desfășoară
activitatea două societăți cu 19 angajați, una din
ele (Metchim Electric SRL) administrând un parc
fotovoltaic pe o suprafață de 2,2 ha cu o putere
instalată de 1 MW. O a treia societate, Arcade SRL, va
deschide o fabrică pentru produse din lemn, în acest
sens concesionînd deja o suprafață de 50.000 mp.
În parcul industrial Ciorani șapte firme au
concesionat o suprafață totală de aprox.15 ha în
vederea desfășurării de activități privind creșterea
porcinelor.
În parcul industrial Bărcănești, situat în
imediata vecinătate a autostrăzii București-Ploiești,
pe vechiul amplasament al serelor Tătărani, două
firme au concesionat o suprafață totală de 5 ha.
Societatea PLOPENI INDUSTRIAL PARC
S.A este o întreprindere publică a cărui activitate
principală o constituie administrarea unui parc
industrial (înfiinţat prin Hotărârea Guvernului
nr.1473/2002 în baza OG nr.65/2001 privind
constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale,
prin preluarea unei parţi din patrimoniul Uzinei
Mecanice Popeni) cu o suprafaţă totală de 77 ha.
Parcul are acces atât la drumul judeţean, cât şi la
calea ferată Ploieşti-Slănic.
În prezent, în incinta parcului îşi desfăşoară
activitatea 26 agenţi economici având un număr
total 604 de angajaţi, din diverse domenii de
activitate:
u Fabricarea articolelor de metal (Bialetti
Stainless Steel SRL);
u Construcții metalice (Wam Romania SRL);
u Fabricarea mobilei (Office Mex Concept SRL);
uF
 abricarea articolelor din metal (Sekamet SRL)
Societatea BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A.
este o întreprindere publică a cărui activitate
principală o constituie administrarea unui parc
industrial cu o suprafaţă totală de 46 ha prin
închirierea, cesionarea sau vânzarea locaţiilor
pentru dezvoltarea afacerilor. Aceasta a fost
înfiinţată în baza Hotărârii nr.54/2004 a Consiliului
Judeţean Prahova.
În prezent, pe teritoriul parcului funcţionează 19
întreprinderi cu capital privat având în total 1203
de salariaţi care prestează activităţi din cele mai
diverse:
uP
 roducţia şi distribuţia energiei termice şi a
apei calde (Veolia Energie Prahova SRL);
uF
 abricarea de motoare şi turbine (Remero Fil
S.A.);
uC
 olectarea şi procesarea deşeurilor periculoase
(Eco Burn S.R.L.);
u Activităţi conexe transporturilor feroviare (Rail
Logistic S.R.L.)
Societatea PRAHOVA INDUSTRIAL PARC
S.A. este o întreprindere publică a cărui activitate
principală o constituie administrarea unui parc
industrial cu o suprafaţă totală de 27 ha prin
închirierea, cesionarea sau vânzarea locaţiilor
pentru dezvoltarea afacerilor. Aceasta a fost
înfiinţată prin Hotărârea nr.62/2001 a Consiliului
Judeţean Prahova, în baza H.G. nr.1066/2001 prin
trecerea fostei Uzine Mecanice Vălenii de Munte de
sub autoritatea Ministerului Industriei și Resurselor
sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova,
iar din 2007 prin Hotărârea nr.102 a Consiliului
Județean Prahova, acțiunile societății au fost
cesionate cu titlu gratuit oraşului Vălenii de Munte.

Fabioara Ionescu

Administrator public al judeţului
În prezent, aici își desfășoară activitatea 46 de
firme cu capital străin și românesc, având în total
1200 de angajați din diverse ramuri industriale:
uC
 onstrucții industriale și civile (Coifer Impex
SRL);
uP
 relucrarea sticlei (Pietta Glass Working SRL);
u Construcții metalice (Info Serv Milenium III
SRL);
u Confecții textile (Tanex SRL)
În afară de parcurile Ciorani și Bărcănești, toate
celelalte șase parcuri industriale beneficiază de
toate utilitățile necesare desfășurării de activități
diverse și complexe:
uR
 ețea de alimentare cu energie electrică;
uR
 ețea de alimentare cu apă;
uR
 ețea de canalizare;
uR
 ețea de alimentare cu gaze naturale;
uR
 ețea de iluminat stradal;
uC
 ăi de acces modernizate
Parcuri industriale administrate de societăţi
cu capital privat
PLOIEŞTI WEST PARK (membru ALINSO
GROUP) este situat pe teritoriul administrativ al
comunei Ariceştii Rahtivani (căi de acces : DN
72, centura de vest a Ploieştiului, DJ 101 I) şi are
o suprafaţă totală de 250 ha. Este cel mai mare
parc industrial privat din Europa de Est destinat
activităţilor logistice (clădiri de birouri, cercetare,
retail) şi industriale cu o investiţie totală estimată la
750 de milioane de euro.
Firme importante : Schlumberger-SUA (servicii
pt.industria de petrol şi gaze), Federal -MogulSUA (producţia de plăcuţe de frână), Lufkin-SUA
(echipamente şi servicii pt.industria de petrol şi
gaze), Halliburton-SUA (echipamente şi servicii
pt.industria de petrol şi gaze), General ElectricSUA (echipamente electrice), Unilever-Marea
Britanie (producţia de bunuri de larg consum),
British American Tobacco-Marea Britanie (indus
tria tutunului), Toro Company, Rhein Vision-Cehia,
Israel (instrumente optice)
Tot aici funcționează și un parc fotovoltaic în
suprafață de 18 ha.
WDP PARK PLOIEŞTI este situat pe teritoriul
administrativ al comunei Ariceştii Rahtivani (căi de
acces: DN 72, centura de vest a Ploieştiului, DJ 101
I) şi are o suprafaţă totală de 25 ha. Este destinat
spaţiilor de birouri, depozitare şi producţie.
Firme importante: Federal-Mogul -SUA (ștergă
toare de parbriz) va intra în producție pe 14 aprilie
a.c., Roquet Sistems (echipamente hidraulice).
În cele două parcuri industriale lucrează, în total,
2000 de angajați.
PARCUL INDUSTRIAL DIBO este situat
pe teritoriul administrativ al comunei Brazi (căi
de acces: centura de vest a Ploieştiului) şi are o
suprafaţă de 9 ha. Este destinat halelor industriale
şi spaţiilor pentru birouri. Aici funcționează 25 de
firme cu 700 de angajați.
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Efi Garant Group s-a impus la standarde europene
Urmare din pagina 16

creşterea forţei de penetrare pe segmente noi
ale pieţei garanţiilor.
Ana Tudor: Vă afectează în vreun fel compania sau serviciile pe care le oferiţi modificările fiscale prevăzute de noul program de
guvernare? De exemplu, creşterea salariului
minim brut pe economie sau trecerea contribuţiilor din sarcina angajatorului în sarcina
salariatului.
Călin Cincu: Cred că este prea repede ca să
emit o opinie în acest sens. La modul general
însă pot să spun fără nici o reţinere ca impredictibilitatea cadrului legislativ fiscal este un
cost al riscului care afectează rezultatul întregii
economii.
Ana Tudor: Cum caracterizaţi echipa pe
care aţi format-o împreună cu angajaţii, în
cadrul companiei pe care o conduceţi? Care
sunt punctele ei forte?
Călin Cincu: Echipa, resursa umană, reprezintă activul principal al unei companii, activ
fără de care nu putem creşte, nu putem dezvolta
şi adapta linia noastră de business. Încercăm să
investim încredere în echipa noastră şi să oferim soluţii de creştere profesională anagajaţilor
şi colaboratorilor noştri. Planificăm în acest an
să începem un program special de construcţie
a echipei precum şi asumarea unui calendar de
perfecţionare continuă a personalului angajat.
Evaluarea anuală este nu doar o obligaţie ci o
necesitate în acest sens.
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Primează criteriul competenţei şi, desigur,
experienţa pe care o au cei care vor să ne fie
alături. Fiecare angajat a fost selectat cu mare
atenţie. De la fiecare după capacitate, fiecăruia
după muncă...aşa, doar să pomenesc un principiu mai vechi care este oricând valabil. Nu în
ultimul rând, căutăm să creăm un mediu profesional adecvat astfel încât fiecare membru al
echipei noastre să se simtă apreciat şi să înţeleagă că la EFI Garant Group are posibilitatea
de a învăţa de la adevăraţi profesionişti, şi de a
avansa pe linie profesională.
Ana Tudor: Câţi clienţi avea EFI Garant
Group dupa primul an de la lansare şi câţi are
în 2018?
Călin Cincu: Este important să amintesc
nu numărul de clienţi ci faptul că am reuşit,
în acest timp relativ scurt de la începutul activităţii noastre, să fidelizăm clienţii. Creşterea
numerică este mare, de cca. 80% dar important
este că avem deja o bază de clienţi pe care-i cunoaştem iar acest aspect este foarte important
în construirea unui sentiment de încredere în
parteneriatul cu clienţii.
Ana Tudor: Din experienţa dvs. în emiterea
de garanţii pentru companiile mici şi medii,
puteţi face un clasament (top 3) al domeniilor
de activitate din care fac parte companiile care
optează pentru aceste servicii?
Călin Cincu: Domeniile de activitate pe
care le garantăm sunt în deplină dependenţă de
evoluţia ramurilor economiei naţionale. Con-

statăm deci că cea mai mare pondere o constituie domeniul construcţiilor şi cel al serviciilor.
Urmărim cu atenţie şi profesionalism indicatorii de risc pentru fiecare domeniu al economiei
româneşti şi investim în domenii care prezintă
încrederea unei stabilităţi a businessului pe durata asumării contractuale a garanţiei noastre.
Prin urmare, activitatea de garantare este una
în deplină dependenţă de calitatea şi evoluţia
economiei româneşti şi în acelaşi timp oferă
sustenabilitate acestor domenii prin asumarea
riscului pentru clienţii noştri.
Ana Tudor: Ce înseamnă EFI Garant Group
în cifre, volum de muncă, număr de angajaţi?
Călin Cincu: Aşa cum vă spuneam la începutul discuţiei suntem o companie în plină
dezvoltare şi ne dorim să fim alături de clienţii noştri. EFI Garant Group în cifre are o
expunere de peste 200 milioane, iar în 2018
se va face o majorare semnificativă a capitalului social cu cca 3 mil. Eur. Pentru anul 2019
preconizăm deschiderea societăţii şi vânzării
acţiunilor la Bursă. Este posibil ca în următorii
cinci ani să ajungem la o expunere de peste
1 miliard Eur, din care derivă o listă largă de
beneficii.
n Ana Tudor
Editorialist Manager.ro
6 ani de experienta în domeniul editorial
adresa de email: mariat@rs.ro
nr. 14, octombrie 2018
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L’Italia e la Romania
sempre più vicine, con l’AEREC per
un’economia sana e trasparente
È antica e solida l’amicizia tra la Romania e
l’AEREC, l’Accademia Europea per le Relazioni Economiche e Culturali. Fin dai primi anni
della sua attività, l’organizzazione presieduta
da Ernesto Carpintieri ha guardato sempre con
grande attenzione allo sviluppo economico e
sociale del Paese dell’Europa centro orientale. Ha aperto un dialogo con le istituzioni e
ha accolto diversi membri rumeni nel proprio
consesso, mettendoli così în contatto con imprenditori e professionisti italiani, per scambi
e opportunità di progetti e iniziative comuni.
D’altronde, l’AEREC è nata proprio per aggregare personalità del mondo della cultura,
dell’economia, dell’imprenditoria, della professionalità e della diplomazia, per dare vita
ad una „rete” internazionale dove ogni Accademico mette a disposizione le proprie competenze per trarne benefici în termini di allargamento della propria sfera d’influenza. Oltre a
ciò, l’AEREC è impegnata în ambito sociale e
umanitario attraverso una Onlus, Missione Futuro, presieduta dalla Vice Presidente di AER-
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EC Carmen Seidel; fiore all’occhiello di tale
impegno è stata la costruzione e ora la gestione
di un presidio sanitario în un’area della Costa
d’Avorio che era particolarmente carente sul
piano dell’assistenza medica e che finalmente
può contare su una struttura d’eccellenza, lodata dai rappresentanti delle istituzioni avoriane ai massimi livelli. „Fare del bene, facendoci del bene” è il motto dell’AEREC che ha
realizzato questa e altre iniziative umanitarie
contando solo sui propri sforzi e mezzi, sulla
generosità degli Accademici e sul coraggio e
intraprendenza di Carmen Seidel, che ha saputo superare ogni difficoltà emersa nel tempo
per raggiungere importanti obiettivi di ordine
sociale.
Momenti molto significativi, nell’attività
dell’AEREC, sono i due „Academy Day” che
şi svolgono ogni anno a Roma, presso prestigiose sedi istituzionali, con la partecipazione dei
tanti Accademici che giungono da ogni parte
d’Italia per accogliere i nuovi membri ammessi nell’organizzazione. L’ultima în ordine di

tempo, la cinquantacinquesima, şi è svolta il
24 novembre scorso în una gremita Aula dei
Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, dove alcuni autorevoli esperti nei campi della medicina e del benessere, del mercato immobiliare e della internazionalizzazione
în campo economico hanno raccolto l’invito
dell’AEREC a dare un loro contributo alla conoscenza
e all’approfondimento di temi
di grande interesse e di attualità. şi è parlato
di medicina, di salute, di prevenzione, di be
nessere, di opportunità nel settore immobiliare,
di internazionalizzazione în Vietnam e di…
Romania. Particolarmente nutrita, nell’occasione, la Delegazione dal paese, con autorevoli
esponenti del mondo politico e professionale
rumeno che Eugen Terteleac Presidente della
Camera di Commercio e dell’Industria della
Romania în Italia e Presidente del Distretto
AEREC per la Romania con sede a Bucarest,
ha segnalato all’attenzione del Consiglio Direttivo dell’AEREC per l’ammissione în Accademia.
nr. 14, octombrie 2018

Giunto il momento del suo intervento, Eugen Terteleac ha espresso il desiderio di dividere il tempo a lui riservato con due importanti
personalità del suo paese, la Dott.ssa Ecaterina Andronescu, membro del Parlamento della Romania e già Ministro dell’Istruzione e il
Dott. Mircea Cosma, anch’egli Accademico
AEREC e Presidente del Consiglio Provinciale della Contea di Prahova.
Nel suo discorso în lingua inglese, la Dott.
ssa Andronescu ha ricordato come l’Italia sia
un Paese molto amato dai suoi connazionali,
con risultati significativi e tangibili delle tante
collaborazioni intraprese sia în ambito economico che culturale, în virtù anche del fatto
che l’Italia è la nazione europea în cui vivono
più cittadini rumeni e per le numerose affinità
che esistono tra le due popolazioni.
In buon italiano şi è invece
espresso il Dott. Mircea Cosma che
ha esordito scherzando: „Ho imparato un po’ di italiano da ragazzo solo
per capire che cosa cantava Adriano
Celentano!”
Per poi proseguire: „Io provengo da una città che ha cambiato il
mondo. È la città di Ploiești, la capitale della regione più ricca în petrolio della Romania e anche quella
dove, 160 anni fa, è stata progettata e costruita la prima raffineria di
petrolio del mondo. Oggi şi è parlato di Vietnam: ebbene, io sono
felice che gli studenti della grande
università del petrolio di Ploiești
siano stati invitati în Vietnam a mettere în funzione la grande industria
petrolifera del paese. D’altronde
molte personalità governative del
Vietnam erano già stati studenti a
Ploiești per imparare la tecnologia
della raffinazione. A parte questo: l’altro ieri,
alla presenza del Presidente della Romania,
abbiamo concluso le celebrazioni dei 160 anni
dell’industria petrolifera di Ploiești e io, nella
mia qualità di membro del comitato dell’organizzazione, ho oggi il piacere di conferire al
Presidente Carpintieri un Diploma che attesta
l’operosa attività dell’AEREC în Romania e
una targa che riproduce i due grandi ingegneri rumeni che nel 1857 hanno creato la prima
raffineria di petrolio del mondo, oltre al grande
libro che ripercorre la storia del petrolio în Romania.”
In conclusione, un annuncio: „In accordo
con la Senatrice Andronescu, che è la più importante docente dell’Università Tecnica di
Bucarest, stiamo lavorando al progetto di indire un’assemblea dell’AEREC în Romania
l’anno prossimo, în ottobre o novembre, în
concomitanza dei 100 anni della grande riunione del popolo rumeno dopo la Prima Guerra
Mondiale.”
Presa la parola Eugen Terteleac, ha iniziato
fornendo i dati più recenti sulla crescita econr. 14, octombrie 2018

nomica della Romania: „+8,6% nell’ultimo
trimestre del 2017! Se ne parla poco în Europa, forse un po’ per invidia o un po’ perché
dobbiamo dare ancora certezza e concretezza
all’economia del nostro paese. Ma lo stiamo
già facendo e con tanta volontà, grinta e con il
sostegno dei vostri professionisti italiani riusciremo a fare ancora meglio”.
„In questo momento” – ha proseguito – „il
Governo della Romania sta applicando le più
importanti leggi e programmi per lo sviluppo
economico che abbia mai avuto il nostro paese.
A partire dalla legge della prevenzione, în base
alla quale le istituzioni che hanno il compito
di controllare le aziende e i settori economici
non possono più intervenire în modo aggressivo nei confronti di un’azienda, fino a farla

chiudere definitivamente. La legge prevede,
infatti, che esse vengano accompagnate în un
percorso di rientro e di risanamento. Io credo
che per le 46.000 aziende costituite da rumeni
în Italia ciò rappresenti una grande speranza
come pure per le tante aziende interessate ad
entrare nel mercato rumeno. Perché questa
legge garanţisce loro un percorso sano, che
esclude casi di corruzione”.
„C’è un’altra legge molto importante sia per
noi che per l’Italia. È una legge che è attualmente în discussione în Parlamento e che credo sarà approvata entro fine anno, quella sul
partenariato pubblico-privato. Questa gioverà,
ad esempio, sul nostro sistema sanitario nazionale che ha bisogno dell’esperienza, del know
how e della tecnologia italiana che è molto
apprezzata în tutto il mondo. E qui entra în
gioco la nostra Associazione che şi sta muovendo da tempo per sostenere le aziende italiane
storiche che hanno contribuito già allo sviluppo del sistema sanitario nazionale italiano.
Ma ci sono anche altre eccellenze italiane cui
chiediamo di collaborare a seguito della legge

sul partenariato pubblico-privato, ad esempio
quelle legate al management dei rifiuti”.
„Per le comunità di rumeni che vivono
all’estero, şi stanno facendo passi anch’essi
molto importanti. Ad esempio, con un programma start-up del governo şi offre la possibilità ai nostri connazionali che hanno delle attività produttive all’estero, di aprire una filiale
în Romania, con agevolazioni fiscali e un contributo a fondo perduto di 40.000 euro. Invece
quelle aziende estere che investono în Romania oltre 500.000 euro possono usufruire di
aiuti di Stato che per alcuni settori şi sommano
a quelli assegnati al partner locale”.
„La Romania rappresenta în questo momento una grande opportunità per l’Italia e
per tutti coloro che vogliano internazionalizzare le proprie attività. Sia noi che
l’AEREC, come pure le varie istituzioni rumene presenti nel territorio
italiano, ci stiamo dando da fare per
trovare risposte a qualsiasi necessità. Solo negli ultimi quattro anni,
ovvero da quanto è stata istituita la
Camera di Commercio dell’Industria
della Romania în Italia, abbiamo già
organizzato trenta forum economici,
la maggior parte în partenariato con
l’AEREC. Abbiamo quindi presentato le tante opportunità che esistono
nel nostro paese, abbiamo identificato moltissimi operatori italiani e li
abbiamo accompagnati în Romania
attraverso un percorso sano e trasparente. Il risultato è che oggi în Romania ci sono tante imprese italiane
anche di grande spessore”.
La presenza di tanti amici rumeni ad una Convocazione Accademica dell’AEREC è stata sottolineata
anche durante la Serata di Gala
dell’Academy Day del 24 novembre che şi è
svolta negli storici e suntuosi saloni di Palazzo Brancaccio. Qui, come tradizione, l’Accademia Europea per le Relazioni Economiche e
Culturali ha voluto premiare quelle personalità
che, nel corso della loro carriera, hanno offerto
contributi di alto profilo, destinati a lasciare un
segno nel panorama culturale e sociale italiano. Anna Fendi per la moda, Manuela Lucchini
e Amedeo Goria per il giornalismo, Fernando
Aiuti e Mario Tozzi per la ricerca scientifica,
Cinzia TH Torrini e Barbara Bouchet per il
cinema e la televisione, Gianni Mazza per la
musica sono stati i destinatari dei premi AEREC Internazionali alla carriera cui şi sono aggiunti, con altri speciali riconoscimenti, Laura
Allegrini per la musica lirica, Paolo Di Giovine
e Giuseppe Di Giulio per l’impegno nel Sociale e în difesa dei diritti dell’uomo, Enrica
Bernacchi per il Management Sanitario, Simone Ripa e Veera Kinnunen, vincitrice dell’ultima edizione di „Ballando con le stelle”, per
la Danza.
n Ufficio stampa CCIRO Italia
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AZIENDA LEADER NEI SERVIZI INTEGRATI
PER LA SANITÀ E L’INDUSTRIA
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Suntem o companie românească cu capital italian, fabrica noastră de șervețele umede
este situată în apropierea Bucureștiului, iar
echipa noastră de cercetare și dezvoltare este
parte a filialei noastre din Elveția.
Producem şerveţele umede respectând
cerințele și reglementările GMP iar liniile
noastre de producție sunt complet automate,
concepute pentru a oferi performanță ridicată,
eficiență și flexibilitate. Producem o gamă
largă de șervețele umede într-o varietate de
dimensiuni, materiale și formaturi.
Producem șervețele umede, cum ar fi
șervețelele pentru copii, șervețelele pentru
igienă personală, pentru adulți, demachiante
cu apa micelara, intime, biodegradabile, pentru animale de companie, pentru curățarea
mașinilor, pentru curățare și uz casnic și hârtie
igienică umedă.
Piața de șervețele umede are o tendință
crescătoare, iar motorul de creștere este cu
siguranță sectorul mărcilor proprii. Aproximativ 90% din producția noastră este Private

Label, iar clienții noștri principali sunt companii din: retail, FMCG, industria cosmetică,
industria farmaceutică.
Linile noastre de producție sunt formate
din mașini automate de ultimă generație, pentru a crea șervețele umede de înaltă calitate.
Oferim servicii complete pentru toate nevoile
dvs.: o mare varietate de formate și asistență
tehnică pentru a crea șervețelele umede dorite.
Avem un departament de grafică in-house
care poate lucra împreună cu dvs. pentru a
crea o soluție profesională de packaging și de
branding.
Produsele noastre sunt fabricate acordând o
atenție deosebită mediului înconjurător, pentru a reduce la minim impactul ambiental.
Marca inregistrata la EUIPO: 856749
Avem experienţă în producţia de șervețele
umede la comandă (cu formule și ambalaje
conform cerințelor clienților) în diverse sectoare: Retail, FMCG și Pharmaceutical și respectăm Regulamentele Cosmetice UE.

Oferim soluții complete pentru toate nevoile dvs, și vă va ajuta să creați șervețelele
umede pe care le doriți.
DIRECTOR VANZARI,
MULTI SERVIZI GENERAL SRL
Giuseppe Incarbone

Headquarter: Office n. 10, 32 Regina Maria,
Blvd Sector 4
Bucharest (RO), 040125
Phone: +40 21 4051313;
Fax +40 21 405 1311
E-mail: office@multiservizi-wet-wipes.com;
Site: www.multiservizi-wet-wipes.com
CERTIFICARI ISO 9001: 2015 / 3300
CERTIFICARI ISO 14001: 2015/ 2212
CERTIFICARI SR OHSAS 18001: 2008 (BS
OHSAS 18001: 2007) / 1585

Infiintata in 2008 Due Pi Service Ro S.r.l. este o companie cu capital privat, avand ca obiectiv
principal oferirea de solutii electrice complete pentru tehnologii energetice si de
automatizari:
Proiectare si inginerie, productie, testare, punere in functiune, service si mentenanta
*Sisteme de control si reglare a turbinelor cu Gaz si Vapori
*Sisteme de achizitie si control distribuit in mediu industrial (DCS)
*Sisteme de protectie si control de joasa tensiune (Power Centre)
*Sisteme de comanda si control motoare (MCC)
*Dulapuri distributie secundara
*Dulapuri de masura si control pentru instalatii fotovoltaice
Prin investitii de peste 1 million de euro, in prezent detinem:
1. Un stabiliment nou, modern si complet echipat care ofera conditii optime pentru productie si personal, cu spatii
ample care permit o productie diversificata si simultana, in suprafata de 1.500 mp, divizata in 1.100mp zona de
productie si 400mp zona birouri. Acesta este situat pe o platforma industriala, pe Soseaua de Centura a Bucurestiului,
in apropierea aeroportului, facilitand astfel accesul camioanelor pentru primirea si livrarea marfurilor in conditii
logistice eficiente.
2. Echipa Due Pi Service RO s-a construit in linie cu obiectivele companiei. Preocuparea constanta pentru dezvoltarea
profesionala continua, la toate nivelurile, reprezinta o garantie a excelentei tehnice si manageriale, transformata in
ultima instanta in servicii si solutii de calitate.
CLIENTII NOSTRI:
•ABB Italy (Power Systems Division)
•ABB Spain/ABB Switzerland/ABB Sweden
•ABB Switzerland
•ABB Sweden
•RGM
•Hveasi
•Selex
•Bavelloni

REFERINTE:
• MOSE VENETIA
• OST ENEL, ALBANIA
• MEGALOPOLIS, GRECIA
• SCADA GAZODUCTS ARZEW ALGERIA
• KUWAIT OIL COMPANY
• HAOYANG CHINA

Strada Tebea, 7A, Otopeni, Ilfov 075100, Romania.
Nr. Reg. Com: J23/558/04.03.2011, CUI: RO24207217
E-mail: info@duepiservicero.ro, Tel:+40 31.425.93.11, Fax:+40 31.425.93.12
www.duepiservicero.ro
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