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CCIRO Italia a sărbătorit un an de activitate
În data de 18 iulie 2014 la Accademia di Romania din Roma, cu
ocazia desfăşurării celui de-al X-lea
Forum economic, Camera de Comerţ
şi Industrie a României în Italia
(CCIRO Italia), persoană juridicã
italiană, a sărbătorit în cadru festiv
împlinirea primului an de activitate. La acest important eveniment au
participat reprezentanţi ai autorităţilor
statului italian, reprezentanţi ai
confederaţiilor sindicale italiene,
membri susţinători CCIRO Italia,
reprezentanţi ai primăriei Romei. Toţi
cei prezenţi au fost primiţi, conform
tradiţiei româneşti, cu pâine şi sare.
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Daniel Dumitru Botănoiu,
secretar de stat la
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale

Bogdan Stanoevici,
ministrul delegat
pentru românii de
pretutindeni:

“România,
punct de interes
pentru investitorii
străini”

“Proiectul CCIRO
Italia merită extins
şi în alte capitale
europene”
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Anca Laura Ionescu, secretar de stat
la Ministerul Economiei,
Departamentul pentru IMM, Mediul
de Afaceri si Turism

Gianfranco Greci
şi Eugen Terteleac
au semnat
la Roma

“România poate
beneficia de pe urma
întreprinzătorilor
români din Italia”

Acord de colaborare
între Filiala Agricolă
Italiană şi
CCIRO Italia
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Vineri, 18 iulie 2014 la Accademia
di Romania de la Roma, cu ocazia
desfăşurării celui de-al X-lea Forum
economic, Camera de Comerţ şi Industrie a României în Italia (CCIRO Italia), persoanã juridică italiană, a
sărbătorit în cadru festiv împlinirea
primului an de activitate.
La acest important eveniment au
participat reprezentanţi ai autorităţilor
statului italian, reprezentanţi ai
confederaţiilor sindicale italiene,
membri susţinători CCIRO Italia,
reprezentanţi ai primãriei Romei. Toţi
cei prezenţi au fost primiţi conform
tradiţiei româneşti, cu pâine şi sare.
Desfãşurarea evenimentului a fost
moderatã de jurnalistul şi colaboratorul
CCIRO Italia, Jean Luc Umberto
Bertoni, în Sala de conferinţe a Accademiei di Romania care a devenit neîncãpãtoare, urmare a importanţei
lucrãrilor şi tematicilor dezbãtute.
Deschiderea oficială a forumului
i-a revenit preşedintelui Eugen Terteleac: “Tot aici, la Accademia di Romania în 2003 a fost inclus în statutul
Asociaţiei Românilor din Italia
înfiinţarea unei Camere de Comerţ şi
Industrie a României în Italia.
În ianurie 2013, s-a constituit În
aceastã sala, grupul de iniţiativă pentru
înfiinţarea instituţiei pe care astãzi o
conduc. Tot în anul 2013, în luna iulie,
exact acum un an, aici, a fost
prezentată Camera de Comerţ şi Industrie a României în Italia. Printre noi,
erau prezenţi în sala miniştri, secretari
de stat ai guvernului României, ambasadoarea României în Italia, Dana
Constantinescu, preşedintele Camerei
de Comerţ Naţionale şi o parte dintre
cei prezenţi astăzi aţi participat şi la
acel istoric moment.
După cum bine ştiţi, pânã în data de
3 iulie a.c., instituţia noastră a reprezentat şi sistemul cameral românesc.
Printr-o decizie împotriva intereselor
economice ale României, actuala conducere a Camerei de Comerţ
Naţionale, a anulat reprezentarea în
Italia. Deci CCIRO Italia, începând cu
această dată, renunţă a mai reprezenta
Camera Naţională şi înlocuieşte sigla
folosită. Vom întări colaborãrile cu
instituţiile româneşti, cu operatorii
economici români, respectând prevederile statutare prin care a fost
constituită CCIRO It.
Permiteţi-mi să trec în revistă câteva din activitãţile noastre pe parcursul unui an de activitate:
În numai un an, CCIRO Italia a
reuşit să deschidă birouri la Roma, Perugia, Torino, Bologna şi Milano,
având filiale în Lombardia, Piemonte,
Emilia Romagna şi Umbria.
Aquila, 19 octombrie 2013 Forum Economic Abruzzo, primul
Forum Economic organizat în colaborare cu Camera de Comerţ din Aquila,
ca urmare a semnării unui protocol de
înţelegere între cele două camere.
Bucureşti, 30 octombrie 2013 Prezentare de modă - Mario Valentino
Fashion în Bucureşti. Evenimentul a
prezentat în premieră participanţilor în
România noile modele de pantofi şi
genţi din cadrul colecţiei primavară-

CCIRO Italia la aniversare
manifestărilor pentru "Ziua românilor
de pretutindeni" şi "Ziua Naţională a
României."
29 ianuarie 2014 - Întâlnire
interinstituţională la sediul Camerei
de Comerţ şi Industrie a României
din Bucureşti. La întâlnirea organizată
de CCIRO Italia au participat
reprezentanţi ai Guvernului, ai mai
multor ministere şi mediului de afaceri
din România. Întâlnirea a avut ca scop
vară 2014 a mărcii Mario Valentino.
Bucureşti, 5 noiembrie 2013 Luce Bianca – prezentare de bijuterii
italiene la Bucureşti. În cadrul evenimentului au fost prezentate în
avanpremieră în România noile modele de bijuterii din mărcile leBebé
Gioielli- Qabala – Vera, ale
producătorului Lucebianca, grup cu sediul în Marcianise.
Perugia, 9 noiembrie 2013 principal prezentarea activităţilor Camerei de Comerţ a României în Italia,
un exemplu de internaţionalizare a
activităţii CCIR.
Florenţa, 31 ianuarie 2014 Forum Economic Toscana. Reuniunea,
la care au participat reprezentan i ai
instituţiilor locale ţi al sectorului privat, antreprenori italieni şi români în
Toscana, a avut loc la Salone de' Dugento, din cadrul sediului primăriei din
Forum Economic Umbria. Forum organizat la Perugia, ca urmare a
semnării protocolului de înţelegere cu
Camera de Comerţ din Perugia.
Torino, 16 noiembire 2013 Forum Economic Piemonte. Cel de-al
treilea forum regional, organizat în
Piemonte. La eveniment a fost prezent
primarul din Torino, Piero Fassino,
care a felicitat iniţiativa şi gradul de integrare a populaţiei româneşti, subliniind importanţa muncitorilor români
şi contribuţia acestora la dezvoltarea
economică a Regiunii Piemonte.
Roma, 29 noiembrie 2013 - Forum
Economic Lazio, Bursa oportunităţilor
şi a investiţiilor - Eveniment în cadrul

Florenţa, Palazzo Vecchio. În cadrul
evenimentul a fost lansat proiectul "Incubatorul pentru întreprinderile mici şi
mijlocii."
Verona, 7 februarie 2014 - Forum

Mesajul Preşedintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu,
adresat participanţilor la Forumul Romania - Italia organizat la Roma
cu prilejul împlinirii unui an de activitate a CCIRO Italia.
Dragi prieteni, încă de la început vreau să transmit Camerei de Comerţ a
României din Italia sincere felicitări cu ocazia unui an de activitate.
Organizaţiile românilor din diaspora, fie ele cu activitate socio-culturală,
politică sau economică, reprezintă pentru România instrumentul cel mai valoros de comunicare cu românii de pretutindeni. Sunt acele organizaţii care
reuşesc să menţină, în multe cazuri, vie flacăra românismului, dar şi să contribuie la emanciparea economică a românilor emigraţi. Asociaţia Românilor
din Italia şi Camera de Comerţ a României din Italia sunt două astfel de
asociaţii.
Chiar dacă nu am putut fi alături de dumneavoastră, doresc să vă asigur
de întreaga mea preciere pentru activitatea desfăşurată în cursul acestui an.
Călin Popescu Tăriceanu

Economic Veneto, organizat la Palazzo
della Gran Guardia din Verona, în colaborare cu Primăria din localitate. Primarul din Verona, Flavio Tosi, prezent
la acest Forum a vorbit despre colaborarea istorică între societăţile din Veneto, din Verona în special, şi
România.
În cadrul acestui forum a fost acordat pentru prima dată titlul de
î”ntreprinzătorul anului”. Titlul pentru
2013 a fost acordat doamnei Monica
Petrică, pentru promovarea produselor
tradiţionale româneşti. Începând cu
acest an, premiul va fi acordat celor
mai merituoşi întreprinzători cu
paşaport românesc care operează în
Italia. Premiul a fost înmânat de primarul Flavio Tosi. Monica Petrică este
proprietarul lanţului de supermarketuri
Milcov în Verona, Torino, Padova şi
Roma.
Chieti, 15 martie 2014 - Forum
Economic - San Salvo. Eveniment
pentru prezentarea oportunităţilor economice disponibile în România, în
energie, agricultură, construcţii,
infrastructură, etc.
Milano, 4 aprilie 2014 - Forum
Economic Lombardia - Forumul, organizat în colaborare cu filiala din Milano condusă de Romulus Popescu, a
reunit întreprinzători români din regiunea Lombardia şi întreprinzători italieni, promovând dialogul între
comunităţile economice şi de afaceri.
Domeniul principal pe care s-a insistat
în timpul lucrărilor a fost cel al agriculturii, fiind punctualizat sectorul
agroalimentar şi al logisticii. Tematica
amplă a fost formată din subiecte precum sursele de apă, epurarea apei, zootehnia, sistemul sanitar românesc,
logistica medicamentelor, dar şi promovarea brevetelor italiene în ceea ce
priveşte infrastructura autostradală.
Bucureşti, 15-17 mai 2014 - Misiune Economică în România la care
au participat mai mulţi oameni de afaceri italieni care intenţionează să
investească în agricultură, construcţii,
energie şi turism. În cele trei zile,
delegaţia din Italia a participat la întâlniri cu reprezentanţi ai autorităţilor şi
ai mediului de afaceri la Bucureşti,
Măgurele şi Constanţa.
Bologna, 31 mai 2014 - Forum
Economic Emilia Romagna - Forumul
de la Bologna, organizat în colaborare
cu primăria oraşului, s-a desfăşurat
într-una dintre cele mai prestigioase
locaţii din oraş, sala Farnese de la Palatul Accursio, sediul municipalităţii.
Au participat reprezentanţi ai
autorităţilor, ai mediului local de afaceri şi ai comunităţii româneşti.
Bucureşti, 17 iunie 2014 - Senatul
României - Reprezentanţii CCIRO Italia au participat la Sesiunea solemnă de
la Parlamentul României consacrată
aniversării a 150 de ani de la constituirea Senatului României.”
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Un an de activitate
Alessandra
B i a n c h i ,
vicepreşedinte
Confartigianato
Roma: “Strânsa
colaborare între
CCIRO Italia şi
Confartigiana to
Roma a produs în acest prim an de colaborare rezultate extraordianare. Antreprenorii din Italia au acum la
dispoziţie cele mai importante servicii
necesare combaterii crizei economi ce:
formare profesionalã pentru dezvoltarea afacerilor, garanţia împrumuturilor
pentru antreprenori.
S-au elaborat noi strategii pentru
sprijinirea investitorilor, pentru cei care
doresc sã internaţionalizeze sau să investeascã în România. Propunerile
noastre, Confartigianato şi CCIRO Italia sunt protejarea brandurilor
româneşti şi italiene, protejarea investitorilor. Problemele investitorilor sunt
preocupările noastre, ale CCIRO Italia
şi Confartigianato pentru urmãtorii
ani.”
Ioan Corneliu
Dinu, vicepreşedinte CCIRO Italia:
“Istoria
comună,
experienţa imigraţiei
moderne între cele
douã ţări ne spune cã italienii începând
cu anii 1800 au construit în România,
au muncit şi au contribuit la dezvoltarea României moderne, cum de altfel
românii contribuie astãzi la dezvoltarea
economicã italianã. Românii nu reprezintã doar o forţã de muncã ieftinã în
Italia. Sunt mii de ingineri români care
lucreazã pentru Eni, medici şi alţi
profesionişti din mai multe domenii de
activitate care fac onoare României în
Italia. CCIRO Italia protejeazã interesele în egalã mãsurã atât pentru membrii CCIRO Italia italieni cât şi a
românilor.”
Carlo Capria,
(Departamentul
pentru Dezvoltarea Economiilor
locale, Întreprinderile Mici şi Mijlocii) din cadrul
Preşedinţiei Consiliului de Miniştri Italia: “Mulţumesc organizatorilor pentru
cã îmi oferã posibilitatea sã vorbesc despre aceastã bunã colaborare cu
CCIRO Italia. Prietenului Eugen Terteleac îi pot spune doar felicitări pentru
dinamismul şi rezultatele obţinute aici
în Italia. Dragă Eugen, ai prezentat necesitatea reformãrii sistemului cameral
românesc exact cum şi-a propus de altfel Matteo Renzi şi guvernul italian în
urmă cu ceva timp. Nu este nevoie sã
închidem camerele de comerţ pentru că
ar însemna alţi şomeri, trebuie în
schimb sã le reformăm, exact cum ai

spus tu. Trebuie să le facem să
funcţioneze, sã lucreze pentru membrii
sãi, sã fie reprezentative. Trebuie sã
schimbãm politicile vis-a-vis de tineri,
de inovatori şi inovaţii. Trebuie sã investim în Italia, sunt bani: mai multe
instituţii bancare au rezerve uriaşe şi au
început sã acorde împrumuturi. IMMurile, persoanele fizice autorizate trebuiesc susţinute concret, exact asşa
cum o face CCIRO Italia.
“Împreunã pentru a ne cunoaşte mai
bine” este sloganul pe ordinea de zi.
Doar împreunã putem reuşi. Sunt prea
multe instituţii, camere de comerţ,
confederaţii, asociaţii care lucreazã invidual. Doar împreunã putem reuşi în
proiecte de interes naţional pentru Italia
şi România....”

Michele
de
G a s p e r i s ,
preşedintele Camerei de Comerţ
Italo-Mongola:
“Parteneriatul cu
CCIRO Italia a dat
deja rezultate importante. Profesionalismul colegilor noştri români a întãrit
încrederea membrilor şi a partenerilor
în organizaţiile noastre, CCIRO Italia.
Elaborãm împreunã cu CCIRO Italia
proiecte de importanţã vitalã pentru
mediul de afaceri la care suntem
conectaţi. Sunt convins că entuziasmul
preşedintelui Terteleac stã la baza unor
rezultate importante ale instituţiei
CCIRO Italia şi al parteneriatului cu
Camera de Comerţ Italo-Mongolã.”

A n d r e a
Amato, secretar
general CCIRO
Italia: “Proiectele
noastre sunt acestea: ajutãm concret antreprenorii
români din Italia, îi ajutãm sã gãseascã
soluţii la infinitatea de probleme de
care se lovesc antreprenorii deseori.
Chiar şi când doresc sã investeascã în
economia româneascã, noi reuşim cel
mai bine sã conducem investitorii pe
un percurs scurt şi sigur. Avem acest
departament funcţionant, incubatorul
pentru IMM-uri, care reuşeşte deseori
sã facem imposibilul pentru acei investitori în pragul falimentului. Sunt
acele PFA (persoane fizice autorizate)
care în caz de faliment în Italia pierd
totul: case, proprietãţi, onoarea, demnitatea. Noi reuşim sã-i salvãm prin
profesionalismul şi capacitãţile colegilor noştri de la CCIRO Italia. Reuşim
bineînţeles şi datoritã experienţelor
partenerilor noştri. Proiectele CCIRO
Italia pentru anii urmãtori sunt inclusiv
acelea de a sprijini economia româneascã, de a contribui la reformarea sistemului cameral românesc.”

Ernesto Carp e n t i e r i ,
preşedinte
AEREC: “În data
de 11 iulie 2014
preşedintele Terteleac a devenit
membru cu titlu de academician în
organizaţia noastrã. Mai sunt colegi
academicieni români: Ion Iliescu, Ecaterina Andronescu, Ioan Corneliu Dinu
şi alţii. Împreunã vom conlucra în dezvoltarea relaţiilor economice între cele
douã ţãri: Italia şi România.
Profesioniştii noştri academicieni vor
crea o reţea în jurul CCIRO Italia,
structurã care va elabora proiecte inovative şi de succes pentru cele douã
economii, Italia – România.”
Gianfranco
Grieci, preşedinte
FAGRI
filiera
agricolã italianã:
“Agricultura performanã şi de calitate este garanţia
pentru viitor. 20% din PIB-ul Italiei
provine din agriculturã şi din derivatele
ei. Muncitorii români dau o contribuţie

Eveniment
deosebit:
cu ocazia aniversării unui
an de activitate, CCIRO
Italia a deschis primul birou
de turism pentru românii
din Italia si a anuntat
înfiinţarea noii televiziuni a
românilor din Europa,
DACIA TV.
Această televiziune este
deja disponibilă pe DTT
Italia (digitale terrestre),
din septembrie 2014, în
Abruzzo, Toscana şi Lazio.
importantã. IMM-urile constituite de
români din sectorul agro-alimentar italian sunt o resursã a economiei italiene.
Suntem foarte interesaţi sã investim în
România, în sectorul agro-alimentar.
Prin colaborarea cu CCIRO Italia, vom
reuşi sã transferãm în România tehnologie italianã şi experienţã. Investitorii
români şi italieni beneficiazã prin protocolul de colaborare între CCIRO Italia şi FAGRI de tot suportul necesar în
realizarea unor obiective de dezvoltare
economică cu succes.”
Ana
Maria
Irimia, preşedinte
CCIRO Italia Torino/Piemonte: “În
ianuarie
2014,
CCIRO Italia a organizat la Bucureşti un forum economic. Au participat miniştri, secretari de
stat, camere de comerţ şi patronate.
Toţi eram de acord cu o serie de proiecte. Entuziasmul era mult mai mare
din partea lor, a politicienilor, faţă de
proiectele noastre de interes naţional
pentru România. Într-adevãr, ştim cu
toţii cã este mai greu cu politicienii: nu
întotdeauna menţin promisiunile. Dar
asta nu înseamnã cã trebuie sã abandonãm totul. Noi mergem înainte, continuãm, avem o datorie moralã faţã de
cele douã ţãri, România şi Italia, faţã de
cei 45.000 antreprenori români din Italia şi faţã de membrii CCIRO Italia.”
În încheiere,
preşedintele
CCIRO Italia,
Eugen Terteleac
a
mulţumit
participanţilor şi
colaboratorilor:
“Un eveniment reuşit. Am observat
cã mai mulţi relatori au folosit
tradiţionalul slogan al Asociaţiei Românilor din Italia, “împreunã pentru a
ne cunoaşte mai bine”. Confirm, în
afarã de o reciprocã cunoştinţã avem
nevoie de fapte, de realizãri. Mã bazez
pe capacitãţile fiecãruia dintre noi şi
sunt convins, la anul realizãrile CCIRO
Italia vor fi mult mai mari, vom deschide alte reprezentanţe în Italia şi de
ce nu, vom discuta despre realizãri concrete cum s-a discutat şi astãzi. Vã
mulţumesc.”
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CCIRO Italia a participat la aniversarea a 150
de ani de la constituirea Senatului României
Roma, 18 iunie 2014 Reprezentanţii Camerei de Comerţ a
României din Italia (CCIRO Italia),
Eugen Terteleac, preşedinte, şi Corneliu Ioan Dinu, vicepreşedinte, au participat marţi 17 iunie 2014 la Sesiunea
solemnă de la Parlamentul României
consacrată aniversării a 150 de ani de
la constituirea Senatului României.
Reprezentanţii CCIRO Italia au
conferit cu preşedintele Senatului,
Călin Popescu Tăriceanu, cu foştii
preşedinţi Ion Iliescu şi Emil Constantinescu (preşedintele Traian
Băsescu nu a fost invitat) şi cu alţi
invitaţi de seamă de la eveniment. Toţi
au avut cuvinte de laudă la adresa
iniţiativelor desfăşurate de CCIRO Italia. La eveniment au luat cuvântul,
între alţii, premierul Victor Ponta, lideri ai partidelor politice, foşti

Delegaţia CCIRO împreună cu preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu

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

Dialog cu fostul preşedinte al României, Emil Constantinescu

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

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

La aniversarea a 150 de ani de la constituirea Senatului

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

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

"2014 Beijing YanQing International Wine Expò", pe scurt "Beijing
Wine Expo 2014" a avut loc între 29 şi
31 iulie.
Pentru Italia, participarea la “Wine
Expo 2014” a fost organizată de Fiera
di Roma şi datorită CCIRO Italia, la
târg participùnd şi România.
"China este printre primii cinci consumatori mondiali de vinuri şi partici-

parea la acest eveniment poate fi o
oportunitate importantă pentru orice
producător de vinuri din Europa. Am
ţinut ca la acest târg să fie prezentă şi
România, pentru a demonstra că
avem şi în acest domeniu produse de
cea mai bună calitate şi că România
poate sta la masă alături de marile puteri din domeniul vinurilor ", a declarat
preşedintele CCIRO Italia, Eugen Terteleac.
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Acord de colaborare între Filiala
Agricolă Italiană şi CCIRO Italia
Acordul, formalizat prin semnătura preşedintelui F.Agr.I, Gianfranco Greci şi a preşedintelui
Camerei de Comerţ a României în Italia, Eugen Terteleac, s-a născut datorită eforturilor depuse
de Secretarul General al Camerei de Comerţ a României în Italia, Andrea Amato şi a
preşedintelui Camerei de Comerţ Italo-Mongola, Michele de Gasperis, care s-au îngrijit de faza
operaţională necesară definitivării pactului.
Grieci, ”România este una dintre
ţările care ne interesează cel mai
mult, suntem vecini şi avem caracteristici comune. Ca reprezentanţi ai
F.Agr.I. avem obligaţia, nu doar
plăcerea de a colabora cu CCIRO
Italia.”
”Suntem hotărâţi să dezvoltăm un
parteneriat puternic cu România pentru a aduce venituri ambelor ţări, nu ne
este frică să investim. Noi reprezentaţi
ai F.Agr.I. ne aflăm aici pentru voi, vă
aşteptăm.” Astfel Gianfranco Grieci,
preşedinte al F.Agr.I. – Filiala Agricolă
Italiană, a salutat publicul prezent vineri 18 iulie, la Roma, la «Forumul
Economic Italia-România - Un an de
activitate CCIRO Italia», în cadrul
căruia a fost semnat un acord-cadru
între Camera de Comerţ a României în Italia şi F.Agr.I.

”Lumea este interesată de ţara
noastră, datorită celor doi piloni, agricultura şi turismul. Cum se face că
suntem încă în criză cu un patrimoniu
aşa important? În ultimii ani, am
îndepărtat multe companii, din cauza
presiunii fiscale şi a incertitudinii juridice, acum însă avem datoria de a remodela sistemul italian”.
”Sectorul agro-alimentar italian
reprezintă 15% din PIB. Astăzi
exportăm bunuri în valoare de 40 de
miliarde de euro, iar în Italia, există
un milion de societăţi, dintre care cele
mai multe sunt întreprinderi individuale-persoane fizice autorizate. La
nivel naţional sunt aproximativ 300 de
mii de ferme, dar cu toate acestea, doar

4000 dintre acestea creează cifra de
afaceri de 40 de miliarde de euro.
Acest lucru înseamnă că trebuie să ii
aducem pe toţi la acelaşi nivel al exporturilor, creând astfel un cerc virtuos”.
”România este una dintre ţările de
care suntem foarte interesaţi, având în
vedere că suntem vecini şi avem caracteristici
comune.
Ca
şi
reprezentanţi ai F.Agr.I. avem
obligaţia, nu doar plăcerea de colabora
cu Camera de Comerţ a României în
Italia, pentru a întroduce firmele italiene în România şi invers, făcând
schimb de know-how. Trebuie să fim
uniţi, pentru că dacă vom rămâne
individualişti nu vom ajunge nicăieri.
Singuri - a concluzionat preşedintele
Grieci - nu se obţin nimic.”
„Companiile italiene care operează
în sectorul agricol înregistrate în
România sunt în număr de 1.300 - a
declarat secretarul general Andrea
Amato – astfel că acest sector este,
până în prezent, al patrulea ca şi volum
de investiţii italiene. Din acest motiv,
putem afirma cu siguranţă că, în prezent, asistăm la un nivel ridicat de optimism în ceea ce priveşte economia
României”.
”Împreunã cu CCIRO Italia am
pus în funcţiune cu succes, de câteva
luni, o colaborare virtuoasă, prin
crearea unei reţele între cele două sisteme camerale. Este un partener
instituţional care ştie cum să acţioneze
concret pe teren pentru a asigura

reuşita în afaceri a societăţilor - a declarat preşedintele Michele De Gasperis. “Când o companie reuşeşte să
depăşească frontierele naţionale, nu
înseamnă neapărat că delocalizează,

ci, dimpotrivă, înseamnă că este în
căutarea unor noi oportunităţi.”
„Atunci când proiectăm viitorul - a
continuat Grieci - nu putem ignora datele care vorbesc de 10 milioane de
săraci şi de 10% de tineri şomeri.
Trebuie să învăţăm din toate acestea, trebuie să ne unim puterile, aşa
cum face şi politica. Este greşit să credem că trebuie distrus sistemul cameral, pentru că eliminând organismele
cu potenţial, nu vom reuşi decât să
creştem şomajul.
Însă
este
corectă
ideea
preşedintelui Terteleac, de a le reforma şi de a le face mai uşor de utilizat, în caz contrar, cetăţenii nu vor
putea beneficia de ajutorul lor.”

CCIRO Italia
promovează
colaborarea
româno-italiană în
domeniul energiei
Roma, 4 august 2014 - În perioada
31 iulie - 2 august 2014, o delegaţie
de întreprinzători italieni s-a aflat în
România, alături de preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României în Italia (CCIRO Italia), Eugen
Terteleac. Misiunea economică se înscrie în eforturile CCIRO Italia pentru
promovarea
colaborării
româno-italiene în domeniul energiei
din surse regenerabile.

Pe parcursul celor 3 zile, experţi
din sectorul energetic italian,
împreună cu reprezentanţi ai sectorului de consultanţă şi dezvoltare a
investiţiilor din România au analizat
oportunităţile de colaborare în domeniu, dar mai ales piedicile şi inadvertentele legislative care tergiversează
punerea în aplicare a parteneriatului
public-privat. Reprezentanţii companiilor “Consorzio Elettricisti Installatori Senesi” şi "Power System
–Niardo", împreună cu consultanţii
români au identificat şi clarificat
potenţialele căi de dezvoltare a
investiţiilor prin prin forme asociative
de participare la finanţarea acestora.
Întâlnirile au făcut parte dintr-o serie
amplă de evenimente derulate de
către CCIRO Italia care au ca subiect
principal prezentarea oportunităţilor
de afaceri şi investiţii care pot fi dezvoltate în România de azi, în parteneriat cu investitori italieni.
Cu ocazia vizitei în România,
sâmbătă, 2 august 2014, preşedintele
CCIRO Italia, Eugen Terteleac a participat la lansarea Partidului Reformator Liberal. “Am avut plăcerea să
constat că această nouă formaţiune
politică are programe pentru românii
care muncesc în afara graniţelor. Personal am discutat cu conducerea partidului despre mai multe probleme cu
care se confruntă românii din diaspora. Am transmis în numele membrilor ARI şi CCIRO Italia interesul
nostru de a reforma România. Foarte
mulţi dintre noi ne regăsim sau ne-am
dori să fim reformatori ai României.”,
a declarat Eugen Terteleac.
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Interviu cu Anca Laura Ionescu, secretar de stat
în Ministerul Economiei, Departamentul pentru IMM,
Mediul de Afaceri si Turism

“România poate
beneficia de pe urma
întreprinzătorilor
români din Italia”
Anca Laura Ionescu
Aţi participat la Forumul economic de la Bucureşti, organizat de
către CCIRO Italia. Care sunt concluziile întalnirii din punctul dvs de
vedere? Cum va continua colaborarea DIMMMAT pe care îl conduceţi
cu CCIRO Italia?
“În primul rând doresc să
mulţumesc CCIRO Italia, Universităţii
Politehnica din Bucureşti şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Regionale pentru organizarea acestui forum
economic, un eveniment deosebit de
important pentru România şi Italia în
cadrul căruia au fost discutate teme de
interes comun pentru ambele ţări, printre care şi atragerea şi sprijinirea investitorilor români din Italia.
Sunt foarte bucuroasă să constat o
dinamică ascendentă a relaţiilor economice bilaterale dintre cele două ţări,
Italia fiind al doilea partener comercial
al României, după Germania, din
Uniunea Europeană.
În cadrul acestui forum economic
am avut ocazia să prezint investitorilor
români şi italieni măsurile luate de
către Guvernul României pentru atragerea investitorilor italieni, investitorilor români din Italia în economia
românească, subliniind oportuntăţile
oferite de sectorul întreprinderilor mici
şi mijlocii din ţara noastră, îndeosebi
în acele domenii care sunt complementare celor două economii:
-Menţinerea cotei unice de impozitare la 16%
-Neimpozitarea profitului reinvestit,
măsură care a intrat în vigoare de la 1
iulie 2014
-Reducerea CAS cu 5 puncte procentuale, care a intrat în vigoare la 01
octombrie 2014
-Eliminarea şi cpmasarea unui
număr de 92 de taxe şi tarife parafiscale
-Modificarea Legii IMM
-Finalizarea Strategiei Guvernamentale pentru susţinerea IMM-urilor
şi îmbunătăţirea mediului de afaceri –
ORIZONT 2020
-Programe cu finanţare de la bugetul de stat, implementate de către Departamentul pentru IMM, Mediul de
Afaceri şi Turism
-Schema de ajutor de minimis “Locuri de muncă subvenţionate”
-Programul de sprijinire a antrepre-

noriatului “România HUB – ţara tinerilor întreprinzători”
-Finalizarea unor proiecte de acte
normative, precum: lege privind investitorii individuali – business angels,
lege privind incubatoarele de afaceri,
lege privind Mediatorul de credite pentru IMM
Iată deci câteva dintre măsurile
luate de către Guvernul României în
vederea sprijinirii dezvoltării mediului
de afaceri, reducerii poverii fiscale şi
creării unui climat de afaceri favorabil
atragerii investitorilor străini.
Şi pentru că misiunea Departamentului pentru IMM, Mediul de Afaceri
şi Turism este de a crea un mediu favorabil afacerilor, iniţiativei private şi
spiritului antreprenorial, de a sprijini
crearea şi dezvoltarea de întreprinderi,
de a promova valorile şi tradiţiile
româneşti, de a stimula creşterea
competitivtăţii întrerinderilor şi de a
crea un mediu favorabil atragerii investitorilor, vă asigur de faptul că noi, de
la Departamentul pentru IMM, Mediul
de Afaceri şi Turism ne dorim dezvoltarea şi consolidarea cooperării dintre
instituţia noastră şi CCIRO Italia în vederea facilitării schimbului de
informaţii, experienţă şi bune practici
în domeniul politicilor şi strategiilor de
sprijinire a sectorului IMM.
Împreună lucrăm la un Memorandum de înţelegere în vederea elaborării
şi implementării unei strategii de promovare şi susţinere a antreprenorilor
români în Italia şi a investitorilor italieni, în vederea facilitării procesului
investiţional în economia românească
Îmi doresc de asemenea, o informare reciprocă privind proiectele economice investiţionale, în vederea
participării agenţilor economici din
România şi Italia la realizarea acestora.”
47.000 de români din Italia au deschis o firmă în Italia, majoritatea
acumuland o experienţă interesantă.
Cum ar putea România să beneficieze de această experienţă a unor
cetăţeni romani, mereu atenţi la ce
se întamplă acasă?
“Mediul de afaceri, şi în special
IMM-urile, fie că vorbim de cel autohton, fie că vorbim de cel din diaspora
reprezintă o prioritate pentru Guvernul
României, pentru Partidul Conserva-

tor, partid care împărtăşeşte şi
promovează valorile şi principiile democratice precum: libertatea, proprietatea, egalitatea de şanse, solidaritatea,
separaţia puterilor, piaţa liberă, statul
de drept.
Ne bucură foarte tare experienţa
acumulată de aceşti români în Italia,
având în vedere faptul că viziunea Guvernului este ca România să aibă un
sector al IMM-urilor robust, sustenabil, cu o largă extindere teritorială, dar
şi o clasă de întreprinzători la nivel European şi internaţional.
România poate beneficia de pe
urma acestor întreprinzători, prin stimularea înfiinţării de societăţi mixte
româno-italiene în domenii economice
de interes comun, prin organizarea de
misiuni economice şi întâlniri de afaceri ale întreprinzătorilor români şi italieni, prin încurajarea creării de
parteneriate care să aducă investitori
străini în ţara noastră.”
Există programe pentru sprijinul
romanilor din diaspora care vor să
îşi deschidă o firmă în România?
“Sprijinirea dezvoltării sectorului
IMM reprezintă o prioritate atât la
nivel national, cât şi la nivel European,
întrucât această categorie de agenţi
economici, mai dinamici şi mai felexibili decât companiile mari, reprezintă
motorul oricărei economii moderne.
Consider că societatea românească
are nevoie de o clasă de mijloc
puternică, care să susţină o creştere
economică reală. Consider că România
are nevoie de un număr cât mai mare
de antreprenori, deoarece antreprenoriatul reprezintă soluţia viabilă la
situaţia economico-financiară în care
se află nu numai România, ci lumea
întreagă.
Instituţia pe care o conduc
derulează anual o serie de programe cu
finanţare de la bugetul de stat, prin
care se acordă alocaţii financiare nerambursabile în vederea creării şi
dezvoltăţii de întreprinderi, programe
care vizează crearea de locuri de
muncă şi stimularea creşterii
competitivităţii companiilor pe plan
local, regional, national, European şi
international şi aş vrea să le enumăr
succinct:
* Programul pentru dezvoltarea

abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la
finanţare - START, al cărui obiectiv îl
constituie stimularea înfiinţării de noi
întreprinderi mici şi mijlocii,
îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea
potenţialului de accesare a surselor de
finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor
antreprenoriale ale întreprinzătorilor
în scopul implicării acestora în structuri economice private.
* Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de
piaţă, care are ca obiectiv sprijinirea
operatorilor economici, societăţi comerciale şi societăţi cooperative, prin
facilitarea accesului la finanţare, în
scopul îmbunătăţirii performanţelor
economice şi tehnice ale operatorilor
economici, urmărind adaptarea la
cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de
competitivitate, crearea şi menţinerea
locurilor de muncă, sporirea protecţiei
consumatorilor şi securităţii alimentare
* Programul naţional multianual
pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din
sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, al cărui obiectiv îl constituie stimularea şi sprijinirea demarării şi
dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei prin facilitarea accesului acestora la finanţare,
creşterea potenţialului de accesare a
surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele
de finanţare, în contextul problemelor
legate de menţinerea echilibrului dintre
obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la
nivel local
* Programul pentru stimularea
înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
(SRL-D). Obiectivul acestui program
îl constituie stimularea înfiinţării de
noi microîntreprinderi, creşterea
potenţialului de accesare a surselor de
finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor
antreprenoriale ale tinerilor în scopul
implicării acestora în structuri economice private
* Programul naţional multianual
pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, având ca obiectiv stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a
micii industrii din România, a întăririi
clasei de mici meşteşugari şi artizani,
protejarea meseriilor care presupun un
număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de
aceştia
* Schema de ajutor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii
* Programul naţional multianual de
înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare
tehnologice şi de afaceri care are ca
obiectiv general dezvoltarea sectorului
întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM)
din România, prin înfiinţarea unor noi
incubatoare de afaceri, precum şi prin
dezvoltarea incubatoarelor de afaceri
deja existente.”
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Interviu cu Bogdan Stanoevici, ministrul delegat pentru românii de pretutindeni

Proiectul CCIRO Italia merită extins şi în alte capitale
stru al Fondurilor Europene, a primit
acceptul de principiu de la Bruxelles
pentru dezvoltarea unui program care
se adresează direct investitorilor români din străinătate, care vor să îşi
dezvolte afacerea în România.”

Bogdan Stanoevici, prezent la Forumul de la Politehnică
Domnule ministru, recent Guvernul din care faceţi parte a hotărât să
extindă programul "Prima casă"şi
pentru românii din străinătate. Aţi
avut vreun rol în această decizie?
“În actualul guvern, lucrăm în
echipă. Pot spune că relaţiile noastre
bune permit dezvoltarea unor proiecte
de acest tip, în colaborare cu alte ministere sau autorităţi. Este adevărat că
aceasta a fost o idee la care mă gândesc de câtăva vreme, am pregătit
chiar fundamentarea pentru punerea ei
în aplicare.
Însă decizia în sine şi implementarea ei cu celeritate nu ar fi fost posibile
fără susţinerea şi încrederea acordată
de prim ministrul Victor Ponta sau fără
înţelegerea pe care am găsit-o la Ministerul Finanţelor. Este o facilitate utilă
şi aşteptată de românii din străinătate,
mai ales de către cei tineri, o facilitate
care sperăm să aibă şi efectul de a încuraja intrarea în legalitate din punctul
de vedere al contractelor de muncă şi
al înregistrării la autorităţile locale din
ţările de reşedinţă.”

Există mulţi întreprinzători români în străinătate care sunt competitivi pe pieţele în care activează.
V-aţi gândit să îi atrageţi în România pentru ca aceştia să-şi poată
aduce contribuţia la dezvoltarea
ţării?
“Desigur că pentru întreprinzătorii
români de succes din străinătate, accesul pe piaţa românească este facilitat
prin chiar faptul că aceştia cunosc
piaţa românească, stăpânesc limba, se
pot acomoda fără dificultăţi la
cerinţele legislaţiei în vigoare şi pot
stabili mai rapid şi mai uşor contacte
pozitive pe această piaţă.
Pentru România acestui moment şi
a viitorului, orice investiţie este
importantă, iar dacă ea este făcută de
către un întreprinzător român activ pe
alte pieţe, nu putem decât să ne
bucurăm - înseamnă că am reuşit să
facem vizibilă schimbarea pozitivă, să
concretizăm mesajul stabilităţii.
Preocuparea actualului guvern în
acest sens este evidentă. De altfel, colegul meu Eugen Teodorovici, Mini-

Aţi participat la ultimul Forum
economic organizat de CCIRO Italia la Universitatea Politehnică
Bucureşti. Care este nota pe care o
daţi activităţii CCIRO Italia de
până acum?
“Între antreprenorii italieni şi cei
români, bunele relaţii au o lungă
tradiţie. Existenţa unor structuri care
să faciliteze dezvoltarea acestor relaţii
şi consolidarea lor este un factor pozitiv, o şansă pentru că - în anii care vin
- să vedem că, printr-o bună
cunoaştere reciprocă, proiectele comune să devină din ce în ce mai diverse şi mai ample.
De altfel, comunitatea de români
atât de numeroasă din Italia, contactele
născute prin aceasta prezenta
românească, sunt un plus pe care trebuie să îl materializăm.”
Credeţi că proiectul merită extins
şi în alte capitale europene?
“Aşa cum spuneam, orice investiţie
este binevenită în România, iar dacă
este identificată o cale eficientă prin
care să atragem astfel de investiţii din
mai multe zone şi să prezentăm avantajele pieţei româneşti, stabilitatea
politică şi economică a ţării noastre,
atinsă prin eforturile actualului guvern,
trebuie să utilizăm această cale.”
Departamentul

pe

care

îl

conduceţi sprijină iniţiativele culturale româneşti din străinătate. De ce
nu şi cele economice?
“În prezent, Departamentul Politici
pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor
Externe nu are, în misiunea şi strategia
sa, o astfel de competentă. Cu toate
acestea, în numeroasele întâlniri pe
care le am cu comunităţile romaneşti
de peste hotare, mi se pune frecvent
această întrebare.
Deseori, observ sau mi se aduc la
cunoştinţă situaţii care ţin de planul
economic, social sau educaţional, în
comunităţile româneşti. În cadrul dialogului inter-institutional permanent
pe care îl avem, le aduc la cunoştinţa
colegilor de la Ministerul Muncii sau
de la Ministerul Educaţiei. Este posibil ca, în baza acestui dialog şi în perspectiva problemelor din ce în ce mai
complexe pe care le întâlnim, în viitor
să poată fi puse bazele unor structuri
care să gestioneze o paletă mai largă
de competente, în ceea ce îi prive te
pe români.”

Programul "Prima casă" va fi extins şi pentru
românii care locuiesc în străinătate
Programul Prima casă va fi extins şi
pentru românii care locuiesc în
străinătate, potrivit unui proiect de
Hotărâre de Guvern postat astăzi pe
site-ul Ministerului Finanţelor Publice,
la rubrica Transparenţă decizională.
Astfel, conform proiectului de act
normativ, va fi stabilit un plafon destinat pentru garantarea achiziţiei sau
construirii unei locuinţe de către persoanele cu cetăţenie română care locuiesc în străinătate şi au permis de
şedere şi de muncă, eliberate de
autorităţile statului în care lucrează.
Până la 31 decembrie 2014 plafonul
garanţiilor acordate exclusiv pentru
achiziţionarea sau construirea de

locuinţe pentru românii care locuiesc
în străinătate este de 25 de milioane de
lei, alocat din plafonul rămas nealocat
şi/sau neutilizat destinat ANL, devenit
plafon general de garantare în cadrul

Programului Prima casă. "Este o propunere venită din practică, prin care
dorim să-i sprijinim pe românii care
muncesc în străinătate să îşi
achiziţioneze sau să îşi construiască o

locuinţă.
În acelaşi timp, măsura va contribui
la o administrare mai eficientă şi la
creşterea gradului de utilizare a portofoliului de garanţii din Programul
Prima casă", consideră ministrul
finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu.
Programul Prima casă a fost implementat începând cu a doua jumătate a
anului 2009. Până în prezent au fost
acordate 123.922 garanţii din care
circa 31% sunt destinate achiziţiei de
imobile construite între anii 20082013. Valoarea medie a finanţărilor accesate în cadrul programului este de
38.210 EURO.
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Un pas înainte în relaţiile economice româno-italiene

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

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

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

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

DACIA TV-postul de televiziune al românilor din Diaspora

Asociaţia Românilor din Italia, în
parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie a României în Italia a lansat televiziunea Dacia tv.
Grila de programe Dacia tv va
conţine:
- emisiuni cu caracter economic, de-

dicate investitorilor români din Italia,
în care vor fi promovaţi oamenii de
afaceri români şi în care se vor dezbate
chestiuni referitoare la legislaţie, sprijin
instituţional, investiţii, oportunităţi din
economia românească, dar şi multitudinea de servicii furnizate de Camera
de Comerţ şi Industrie a României din

Italia investitorilor români din Italia şi
investitorilor italieni care doresc să
investească în România vor fi subiect
continuu de dezbatere;
- emisiuni cu caracter socio-politic
vor fi realizate în colaborare cu experţi
în fenomenul emigraţiei româneşti, în
care se vor dezbate public problemele
românilor din Italia şi ale românilor de
pretutindeni, legislaţia europeană şi politica celor două ţări - Italia şi România
- faţă de de emigraţia românească;
- Dacia tv va promova lideri politici
care vor prezenta în programul lor electoral proiecte pentru diaspora
românească, în special cea din Italia;
- emisiunile de news vor fi în direct
pe canalul Dacia tv cu o frecvenţă de
12 ori/zi şi vor prezenta ştirile din Italia
şi România.
Nu vor lipsi din grila de programe
Dacia tv emisiuni de divertisment, muzica românească, desene animate în

limba română, filme româneşti şi multe
alte surprize pentru telespectatori de
toate vârstele.
Începând cu 15 septembrie 2014,
Dacia tv va fi disponibilă şi online pe
site-ul www.daciatv.com, astfel toţi românii de pe mapamond vor putea
recepţiona acest canal.
Site-ul Dacia tv va conţine o arhivă
a
emisiunilor
proprii,
arhiva
disponibilă pentru partenerii Dacia tv
care vor să retransmită emisiunile realizate de Dacia tv.
Telespectarorii din Italia pot viziona
emisiunile pe următoarele canale digitale:
- Lazio - 572,
- Abruzzo - 684,
- Toscana - 606.
Începând cu luna octombrie 2014
vor fi activate transmisiile şi în celelalte regiuni din Italia.

Interviu cu Franceso Mari, reprezentant firmă infrastructură agricolă
interesantă, încurajarea cultivării de produse agricole,
care în prezent în mare parte sunt importate de pe
pieţele externe. şi e un mare păcat să nu se profite de
acest pământ minunat, atât de fertil, care, cu ajutorul
tehnologiei moderne, ar putea satisface cea mai mare
parte a pieţei interne şi, de asemenea s-ar putea îndrepta spre export în ţările vecine, chiar şi în Rusia.
Serele ar putea contribui în acest sens la dezvoltarea sectorului, deoarece permit depăşirea obstacolelor cauzate de temperaturile scăzute de iarnă, care
împiedică cultivarea normală.”

Francesco Mari, aţi participat la Forumul Economic Italia-Romania organizat în perioada 2627 septembrie de către CCIRO Italia, la
Universitatea Politehnică din Bucureşti. Sunteţi
reprezentantul unei societăţi care se ocupă de
infrastructură agricolă şi sere. Sunteţi interesat de
piaţa românească?
“Da, evenimentul a fost foarte interesant, mai ales
pentru că am cunoscut în Italia diverse persoane române care mi-au transmis dorinţa de a face afaceri în
România, în mod special în sectorul agricol. În plus
privesc cu o anumită încredere piaţa românească, care
în acest moment dă dovadă de multă vivacitate şi de
o creştere considerabilă a Produsului Intern Brut.
În acest sens, ar putea deveni deosebit de

Cum aţi dori să acţionaţi?
“Trebuie schimbat conceptul de agricultură, aşa
cum acesta este înţeles de ţăranul român, acesta din
urmă trebuie să conştientizeze că în ziua de astăzi nu
este important doar să cultivi pamântul pentru propriile nevoi personale sau pentru a vinde produsele
pe piaţa locală aproape de casă. Acesta trebuie să
înţeleagă că este necesar un plan de organizare şi programare a produselor de cultivat pe scară largă şi în
cantităţi mari, procedând astfel, scade costul produsului de filieră şi devine competitiv pe toate pieţele,
cu precădere pe piaţa naţională.
Pentru a face acest lucru e nevoie de un salt
cultural în gândire şi acţiune, ceea ce ar duce fermierul să evolueze la stadiul de agricultor sau la cel de
antreprenor agricol, care nu se supune evenimentelor
climatice şi care nu predispune culturile urmărind exclusiv exigenţele teritoriului local.
El trebuie să fie conştient de faptul că agricultura
de astăzi este una dintre cele mai importante sectoare
ale economiei post-moderne şi că este posibilă adaptarea semănatului produselor la nevoile pieţei. De
fapt, cu ajutorul sistemelor de climatizare ale serelor,
a devenit posibilă încălzirea aerului în cazul în care
temperatura externă este foarte scăzută şi răcirea aerului atunci când este cald pentru a obţine cele mai
variate tipuri de produse agricole.
Ba mai mult decât atât este posibil ca serele să

fie complet autonome din punct de vedere energetic,
adaptându-le la energie din surse regenerabile prin
realizarea unei părţi din acoperiş cu panouri fotovoltaice. Am realizat deja aceste proiecte pentru a le propune în România în colaborare cu Camera de
Comerţ.”
Cum se poate dezvolta conceptul de fermă
agricolă în România?
“Tocmai acesta este punctul de sprijin al
dezvoltării agriculturii. Este indispensabil ca procesul
de cultivare a produselor agricole să fie înţeles ca şi
rezultat al fermei, şi anume ca rezultat al acelui proces de organizare a bunurilor şi persoanelor (de către
antreprenor), pentru a obţine un produs de o calitate
excelentă şi la un preţ rezonabil care să garanteze accesul chiar şi la nivelele de jos.
Este necesar ca agricultorii mai mici să se asocieze între ei şi să îşi unească forţele dacă e oportun,
sub forma societăţilor cooperative în cadrul cărora
fiecare cu propriul aport, să acţioneze în interesul
final al societăţii, profitând, la rândul lor de toate
avantajele pe care o structură de mari dimensiuni le
poate da cultivării şi forţei contractuale a pieţei.”
Un sfat pentru cei care doresc să desfăşoare o
activitate agricolă în sere?
“Mai întâi, aşa cum deja am menţionat, trebuie
să aibă o abordare specifică unui antreprenor agricol
orientat către inovaţia tehnologică, deoarece sera în
sine reprezintă o nouă tehnologie mai ales prin cultivarea produselor care depăşeşte limitele climatice. În
plus este esenţial să existe o suprafaţă agricolă
considerabilă pe care să se poată construi serele, pentru că prin caracteristicile lor se adresează marilor
pieţe de desfacere care le depăşesc pe cele tipic locale. Pentru a realiza asta, în prezent la dispozi ia
antreprenorilor agricoli sunt Fondurile Structurale
Europene, care permit obţinerea ajutoarelor economice indispensabile.”
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Un nou sediu operativ
CCIRO Italia a deschis un nou
sediu operativ la Roma, în clădirea
Confartigianato - Confederaţia artizanilor din Roma şi Lazio, instituţie
cu care CCIRO Italia are un protocol
de colaborare.
În aceste birouri se va desfăşura o
bună parte a activităţii operaţionale a
Camerei, în special în relaţia cu
întreprinzătorii români din centrul
Italiei. Sunt puse la dispoziţia celor
interesaţi săli de conferinţe şi de reuniuni, pentru organizarea de întâlniri
de afaceri într-un mediu profesionist
şi prestigios.
În această locaţie vor fi organizate
diferite cursuri, cum ar fi de formare
profesională, de siguranţă la locul de
muncă şi de management şi coordonare societăţi comerciale.
În noile birouri operaţionale
CCIRO Italia vor fi disponibile mai
multe servicii, oferite în colaborare
cu Confartigianato, pentru membrii
organizaţiei şi pentru întreprinzătorii
români din regiunea Lazio.
Iată câteva exemple de servicii
oferite: obţinere credite şi finanţări,
reprezentanţă sindicală de politici ale
muncii, sănătate şi siguranţă la locul
de muncă, formare, servicii ambientale, servicii fiscale şi administrative,
sisteme de management, servicii juridice.
Firmele care vor să intre pe piaţa
românească sau să deschidă o nouă
afacere în Italia vor beneficia de
asistenţă pe tot parcursul procesului.
CCIRO Italia a pus la punct un sistem de asistenţă şi informare intitulat "incubatorul de IMM-uri", care
preia toate informaţiile de la
interesaţi (domeniul de activitate,
ramură economică de interes, capital
de învestit, regiunea geografică unde
se doreşte deschiderea afacerii, etc.)
şi pe baza acestor informaţii, în colaborare cu instituţii ale statului român
şi italian, elaborează mai multe
soluţii pentru solicitant: subvenţii de
stat şi fonduri europene pentru afacerea în discuţie, studii de fatibilitate,
co-finanţări public/privat pentru proiecte, găsirea de posibili parteneri,
locaţii, terenuri, etc.
Incubatorul pentru IMM-uri
pregăteşte birocraţia instituţionala
atât în România, cât şi în Italia pentru
deschiderea şi autorizarea unor noi
afaceri. Formularele pentru înscrierea în programele incubatorului pentru IMM-uri vor fi disponibile
inclusiv în format electronic pe pagina web www.cciro.it.
CCIRO Italia va extinde aceste
servicii în alte regiuni italiene, prin
deschiderea unor birouri operative la
Milano, Torino, Perugia, Aquila şi
Verona. g

Sediu operativ CCIRO Roma
Largo Carlo Salinari 19, et. 1
Coordonator: Andra Enea
Programări la numărul
de telefon +39 06 31057771

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

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

CREDIT ŞI FINANŢĂRI PENTRU
SOCIETĂŢILE DIN ROMA ŞI
PROVINCIE

subvenţionată

Credite fiscale de compensat
cu impozitele datorate la stat

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

Sistemul de subvenţionare şi ajutor pentru societăţi este foarte complex
bazându-se pe diverse tipologii de
norme îndreptate spre susţinerea tuturor sectoarelor economice şi a tuturor
felurilor de învestiţii. Experţii în crearea cererilor de împrumut subvenţionat
însoţesc şi facilitează procesele de
investiţii prin:

Analiza exigenţelor companiei

Identificare liniei de finanţare
care se potriveşte cel mai bine afacerii

Pregătirea şi gestionarea cererii de finanţare subvenţionată

Cui se adresează serviciul: Societăţi
de artizanat (mici si mijlocii); Societăţi
comerciale; Societăţi de servicii; Întreprinderi mici şi mijlocii; Persoane fizice autorizate; Cooperative şi
consorţii.
Produsele oferite:
g
Credite pe termen scurt
g
Finanţări pentru investiţii
g
Finanţări pentru lichiditate
g
Garantie bancara
g
Contracte de leasing financiar
BIROUL CREDIT CCIRO ITALIA - CONFROMA SERVIZI FINANZIARI SRL oferă societăţilor
asociate:
g
Asistenţă
în
pregătirea
documentaţiei privind subvenţiile
g
Asistenţă în procesul deschiderii unei noi societăţi
g
Asistenţă în vederea obţinerii
creditelor
Prin CCIRO ITALIA-CONFROMA
agent în activitate financiară OAM nr.
A8518, se pot obţine garanţii de până
la 55%, în ceea ce priveşte împrumuturile pe termen scurt, mediu, lung, cre-

dite ipotecare si credite negarantate în
colaborare cu CCIAA Roma şi Fondul
Naţional de Garanţie.
Prin intermediul biroului incubatorului pentru IMM-uri FINANŢĂRI ŞI
START-UP SOCIETĂŢI, experţi în
crearea societăţilor şi în materie de
finanţări avantajoase oferă consulenţă
atât pentru a susţine aspiranţii
întreprinzători în procesul de creare a
unei noi activităţi, cât şi pentru a ajuta
întreprinderile mici şi mijlocii în
obţinerea creditelor şi împrumuturilor
preferenţiale.
ÎMPRUMUTURILE SUBVENŢIONATE se adresează nu doar întreprinderilor noi, ci şi celor deja existente
sau celor care intenţionează să restructureze, extindă sau să dezvolte reţeaua
productivă şi comercială pe piaţa
naţională şi internaţională. Activitatea
de consultanţă şi asistenţă au ca scop
final identificarea concretă a surselor
de finanţare (comunitar, naţional, regional sau local) în vederea realizării şi
dezvoltării proiectului.
În baza normativei în vigoare,
subvenţiile pot fi de mai multe tipuri:

Granturi

Împrumuturi
cu
taxă

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

Studiul fezabilităţii ideii

Elaborarea unui plan de afaceri

Pregătirea şi gestionarea unei
cereri pentru finanţare subvenţionată

Asistenţă cu privire atât şa
aspectele birocratice cât şi normative

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

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

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

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

FORMAREA
Acest serviciu organizează cursuri
de formare sau de perfecţionare.
Oferta formativă:

Certificări (ex.: sudori etc..)

Ofertă formativă continuă
creată pe baza nevoilor societăţilor

Cursuri pentru ucenici
Din iulie 2012, Confartigianato Imprese Roma este acreditată de către Ministerul Muncii atât în vederea
efectuării activităţii de intermediere
între cererea şi oferta de muncă cât şi

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

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

SERVICII DE MEDIU
Oferă asistenţă şi consiliere în vederea aplicarii corecte a obligaţiilor normative în materie de mediu şi igienă
alimentară, desfăşurând în acelaşi timp
o activitate continuă de formare.
Igiena produselor alimentare
Inspecţie gratuită la sediul societăţii
g Asistenţă prezentare DIA
g Verificarea sistemului HACCP
g Asistenţă normativă şi tehnică în
industria alimentară
g Proiectarea sediilor destinate
obţinerii de produse alimentare
g Verificarea etichetelor şi a alergenilor
g Pregătirea planurilor de auto-control (ASL)
g Actualizarea procedurile / documentele sistemului de siguranta alimentara
g Asistenţă periodică
Formarea angajaţilor
g Curs de formare pentru reprezentantul societăţii (OSA – DGR LAZIO
282/02)
g Curs formare personal specializat
g Curs formare profesională (ex
REC)
Mediu
Asistenţă şi consiliere pentru:
g Deversarea apelor reziduale şi
colectarea deşeurilor
g Registre deversare deşeuri
g Cursuri ADR mărfuri periculoase

SĂNĂTATE ŞI SIGURANŢĂ
LA LOCUL DE MUNCĂ

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

SERVICII FISCALE ŞI
ADMINISTRATIVE

Activitate de asistenţă în
faza iniţială a pornirii afacerii, în vederea stabilirii formei de desfăşurare
a activităţii antreprenoriale

Contabilitate (Regim special
- Regim simplificat - Regim normal Regim pentru profesionişti)

Deschiderea, modificarea şi
închiderea Partita IVA

Declaraţii obligatorii (Modelul Unic, 770, IRAP, IMU, Intrastat,
TVA)

Biroul Equitalia SUD

Obţinerea extraselor de rol

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

SERVICII DE MANAGEMENT
Confartigianto Roma cu o echipă
de profesionişti cu experienţă
consolidată este în măsură să ofere
servicii şi soluţii de consultanţă prin
instrumente certificate şi garantate.
Serviciile oferite:

Analiză
iniţială
prin
CHECK-UP GRATUIT

Planificarea activităţilor şi
programarea timpilor

Dezvoltarea sistemelor de
mangament de calitate

Activităţi de instruire pe
tema managementului calităţii

Control intern

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

Revistă bilingvă
editată de CCIRO Italia
se distribuie gratuit
Coordonator număr:
Andi Rădiu
Contribuţii:
Roxana Sarban
Andra Enea
Contact:
info@cciro.it
tel. / fax 06 263162
www.cciro.it
Camera de Comerţ
şi Industrie a României în Italia
C.F. 97763350580
Via Cola di Rienzo, 212, Roma
Preşedinte: Eugen Terteleac
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Interviu cu Daniel Dumitru Botănoiu, secretar de stat la ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

România, punct de interes pentru investitorii străini

Ministerul Agriculturii a fost coorganizator la Forumul economic de
la Bucureşti organizat de CCIRO
Italia. Cum va continua colaborarea
cu CCIRO Italia ?
“Având în vedere că Italia este primul investitor străin în sectorul agricol
din România şi tendinta este de
creştere, apreciem că organizarea
periodică de întâlniri la nivel
instituţional, precum şi facilitarea contactului direct dintre companiile
româneşti şi italiene, cu sprijinul
CCIRO, vor contribui la continuarea
dezvoltării cooperării în domeniul
agroalimentar dintre România şi Italia
şi a investiţiilor italiene în România,
numeroşi investitori italieni fiind deja
prezenţi în agricultura românească.”
Cum îi poate sprijini Ministerul
Agriculturii pe românii şi italienii
care se adresează CCIRO Italia cu
intenţia de a investi în agricultura
românească?
“Ministerul
Agriculturii
şi
Dezvoltării Rurale poate sprijini
potenţialii investitori români şi italieni
cu date şi informaţii legate de domeniul
său de activitate. De asemenea, în sprijinul investiţiilor iniţiale ale acestora,
ulterior, dacă se încadrează în categoria
fermierilor activi, investitorii pot beneficia de aceleaşi forme de sprijin atât
în ceea ce priveşte Pilonul I al PAC
2014-2020 cât şi Pilonul II”.
Care este importanţa investitorilor
străini
în
agricultura
românească?
“În toate sectoarele agriculturii –
sectorul vegetal, zootehnie, industrie
alimentară, activează numeroşi investitori străini, atât pe sectorul de producţie
agricolă primară, cât şi în sectorul de
procesare.
Altfel spus, România reprezintă un
punct de interes pentru investitorii
străini, date fiind avantajele pe care le
conferă. Preţul relativ scăzut al terenurilor, forţa de muncă disponibilă,
existenţa unor suprafeţe întinse de

ferme care au un grad ridicat de fertilitate a solului sunt principalele motive
pentru care investitorii străini se
orientează către ţara noastră.
Se poate evidenţia interesul investitorilor pentru sectorul de creştere a animalelor - porci, păsări dar şi bovine de
lapte şi carne, pentru sectorul vegetal
– cultura cerealelor, orezului, plantaţii
pomicole şi viticole etc, precum şi pentru industria alimentară, cum ar fi industria laptelui. Investiţiile în dezvoltarea
exploataţiilor agricole şi a sectorului de
procesare a produselor agricole sunt
esenţiale
pentru
asigurarea
competitivităţii şi dezvoltarii sectorului:
-asigură un aport de capital pe piaţa
locală;
-rol benefic în dezvoltarea zonei;
-se crează noi locuri de muncă;
-se îmbunătăţesc relaţiile economice
cu ţările membre UE şi terţe.”
Care este ponderea sectorului
agriculturii biologice în totalul
activităţii agricole din România şi
câte produse bio ajung la export ?
“Ponderea suprafeţelor totale ecologice, a fost de 2,15 % la nivelul anului
2013 din totalul suprafeţei agricole utilizate în România. Din totalul
producţiei de cereale certificate ecologic, estimată la nivelul anului 2013 la
160.000 tone, cca. 80% s-a comercializat ca materie primă în ţări precum:
Italia, Germania, Austria, Elveţia etc.”
Există mulţi români din
străinatate care visează să se
întoarcă acasă, să-ţi ia o ‘’bucată de
pământ’’ şi să-şi facă o fermă sau săl cultive. Există programe pentru
sprijininrea acestor mici proiecte de
investiţii ?
“Cetăţenii
români,
respectiv
cetăţenii unui stat membru al Uniunii
Europene, ai statelor care sunt parte la
Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE) sau ai Confederaţiei
Elveţiene, precum şi apatrizii cu domiciliul în România, într-un stat membru
al Uniunii Europene, într-un stat care
este parte la ASEE sau în Confederaţia
Elveţiană, precum şi persoanele juridice având naţionalitatea română, respectiv a unui stat membru al Uniunii
Europene, a statelor care sunt parte la
ASEE sau a Confederaţiei Elveţiene
pot cumpăra teren agricol în
condiţiile Legii nr. 17 din 7 martie
2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de
modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comer-

Daniel Botănoiu, prezent la Forumul de la Politehnică
ciale ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statului
cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea
Agenţiei Domeniilor Statului.
Cetăţenii unui stat terţ şi apatrizii cu
domiciliul într-un stat terţ, precum şi
persoanele
juridice
având
naţionalitatea unui stat terţ pot dobândi
dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan în
condiţiile reglementate prin tratate
internaţionale, pe bază de reciprocitate,
în
condiţiile
prezentei
Legii
nr.17/2014.
Ferma de familie este definită prin
mai 2013 privind unele măsuri pentru
dezvoltarea şi susţinerea fermelor de
familie şi facilitarea accesului la
finanţare al fermierilor, cu modificările
şi completările ulterioare, astfel:
”Art. 2 lit e) fermă de familie exploataţie agricolă aparţinând întreprinderii familiale sau persoanei juridice ai cărei asociaţi sunt exclusiv
membri ai aceleiaşi familii. Dimensiunea economică a fermei de familie este
cuprinsă între 8000-250000 SO. Prin
membri aceleiaşi familii se înţelege
soţul/soţia şi rudele până la gradul III
inclusiv.”
După constituirea fermei de familie,
se pot accesa microcredite din Fondul
pentru acordarea de microcredite în
agricultură gestionat de MADR în
următoarele scopuri:
a) pentru acordarea de microcredite
pentru realizarea de obiective de
investiţii în domeniul agricol, neeligibile pentru finanţarea din Programul
Naţional pentru Dezvoltare Rurală, denumit în continuare PNDR, sau de
obiective de investiţii situate sub nivelul minim de finanţare din PNDR,
suma maximă este de până la 15.000
euro/beneficiar.
b) pentru acordarea de microcredite
pentru asigurarea contribuţiei proprii la
finanţarea proiectelor de investiţii în

domeniul agricol cu o valoare eligibilă
de până la 125.000 euro, selectate pentru finanţare prin PNDR, fermelor de
familie aşa cum sunt definite la art. 2
lit. e), beneficiari ai măsurilor de
investiţii din PNDR, suma maximă este
de 75.000 euro/beneficiar;
c) pentru acordarea de microcredite
beneficiarilor prevăzuţi la lit. a) şi b),
pentru asigurarea resurselor financiare
necesare pentru realizarea producţiei
agricole, până la maximum 25.000
euro/beneficiar.”
Ca facilităţi, pentru aceste credite se
acordă garanţii (pentru microcreditele
destinate investiţiilor de mici dimensiuni -lit.a) şi pentru capitalul de lucru
-lit.c), garantarea este de maxim 80%
din valoarea creditului, perioada de
graţie este între 1 şi 3 ani iar perioada
maximă de rambursare este de 10 ani.
A fost elaborat Ordinul 1470/2014
pentru aprobarea Listei obiectivelor de
investiţii pentru care se acordă microcredite potrivit art.14 alin (1) lit.a) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
43/2013 privind unele măsuri pentru
dezvoltarea şi susţinerea fermelor de
familie şi facilitarea accesului la
finanţare al fermierilor, în anul 2014, şi
criteriile
tehnice
necesare
microcreditării în condiţiile art.14
alin.(1) lit. (c) din acelaşi act normativ.
Pentru achiziţia de terenuri agricole
în vederea creşterii suprafeţei exploatate, garantarea este de maximum 50%
din valoarea creditului acordat de către
instituţiile finanţatoare. Volumul creditului va reprezenta maximum 90% din
valoarea suprafeţelor achiziţionate şi
minimum 10% contribuţia proprie a
beneficiarului.
Diferenţa de garanţii necesare pentru acoperirea integrală a creditului şi a
dobânzilor aferente va fi asigurată de
către împrumutaţi cu terenurile
achiziţionate şi/sau alte bunuri aflate în
proprietate.”
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Accordo di collaborazione
tra la Filiera agricola italiana
(F.Agr.I.) e la CCIRO Italia
L’intesa, ufficializzato dalla firma di Gianfranco Greci e del presidente della Camera
di Commercio della Romania in Italia Eugen Terteleac, è nato grazie all’impegno del segretario
generale della Camera di Commercio della Romaenia in Italia, Andrea Amato, e del presidente
della Camera di Commercio Italo-Mongola, Michele De Gasperis, che hanno curato la fase operativa della definizione del patto.
Grieci: "La Romania è uno dei paesi
che ci interessa di più, siamo vicini e
abbiamo caratteristiche comuni. Come
Fagri abbiamo l’obbligo, oltre che il
piacere, di collaborare con la Camera
di Commercio e Industria della Romania in Italia (CCIRO Italia)".
"Siamo decisi a sviluppare un forte
partenariato con la Romania per portare reddito a entrambi i paese, non abbiamo paura di investire. Noi di
F.Agr.I. siamo qui per voi, vi aspettiamo". Con queste parole Gianfranco
Grieci, presidente di F.Agr.I. – Filiera
agricola italiana, ha salutato il pubblico presente venerdì 18 luglio, a
Roma, all’incontro ‘Forum Economico Italia-Romania - Un anno di attività CCIRO Italia’, a margine del
quale è stato firmato un accordo quadro tra la CCIRO Italia e F.Agr.I.

"Il mondo guarda a noi grazie ai nostri
due grandi pilastri, l’agricoltura e il turismo. Come facciamo ad essere così
in crisi con un patrimonio del genere?
In questi anni abbiamo fatto scappare
tante aziende per via della pressione fiscale e dell’incertezza giuridica, abbiamo il dovere di rimodellare il
sistema Italia".
"L’agroalimentare italiano rappresenta il 15 per cento del Pil. Oggi
esportiamo beni per 40 miliardi di
euro e, in Italia, si contano un milione
di partite Iva, la maggior parte delle
quali sono ditte individuali. Su
300mila imprese agricole, però, sono
solo 4mila quelle che creano questo
fatturato di 40 miliardi. Ciò significa
che dobbiamo portare tutti allo stesso
livello di export, creando un circolo

virtuoso".
"La Romania è uno dei paesi che ci
interessa di più, siamo vicini e abbiamo caratteristiche comuni. Come
Fagri abbiamo l’obbligo, oltre che il
piacere, di collaborare con la Camera
di Commercio della Romania in Italia
così da portare le imprese italiane in
Romania e viceversa, scambiamo i nostri know how. Dobbiamo essere uniti,
se facciamo gli individualisti non arriviamo da nessuna parte. Da soli – ha
concluso il presidente Grieci - non si
ottiene nulla".
L’intesa, ufficializzato dalla firma
di Gianfranco Greci e del presidente
della Camera di Commercio della Romania in Italia Eugen Terteleac, è nato
grazie all’impegno del segretario generale della Camera di Commercio
della Romaenia in Italia, Andrea
Amato, e del presidente della Camera
di Commercio Italo-Mongola, Michele De Gasperis, che hanno curato
la fase operativa della definizione del
patto.
"Le imprese italiane operanti nel
comparto agricolo registrate in Romania sono più di 1.300 – ha spiegato il
segretario Andrea Amato – tanto che il
settore rappresenta, ad oggi, il quarto
per volume di investimenti italiani. Per
questo motivo possiamo affermare con
sicurezza che, attualmente, ci troviamo in presenza di un elevato livello
di ottimismo nei confronti dell’economia romena".
"Con la CCIRO Italia abbiamo avviato con successo, da diversi mesi, un

percorso di collaborazione virtuoso,
creando un network tra sistemi camerali. È un partner istituzionale che sa
scendere sul campo e far fare business
concreto alle aziende – ha dichiarato il
presidente Michele De Gasperis -.

Quando un’azienda va al di fuori dei
confini nazionali, non significa necessariamente che stia delocalizzando ma,
al contrario, vuol dire che sta cercando
nuove opportunità".
"Quando progettiamo il futuro – ha
proseguito Grieci - non possiamo dimenticare quei dati che parlano di 10
milioni di poveri e del 10 per cento di
giovani disoccupati. Dobbiamo imparare da tutto questo, dobbiamo unire le
nostre forza così come sta facendo
anche la politica stessa. Guai a pensare
che dobbiamo smantellare il sistema
camerale, se eliminassimo gli enti con
grandi potenzialità aumenteremmo
solo la disoccupazione. È giusto, invece, riformarli e renderli più fruibili,
altrimenti il cittadino non potrà beneficiarne".

CCIRO Italia promuove
la colaborazione
romeno-italiana nel
settore energetico
Roma, 4 Agosto 2014 – Nel periodo
31 Luglio - 2 Agosto 2014, una delegazione di imprenditori italiani si è
recata in Romania, unitamente al presidente della Camera di Commercio e
Industria della Romania in Italia
(CCIRO Italia), Eugen Terteleac. La
missione economica si iscrive negli
sforzi della CCIRO Italia per promuovere la collaborazione romenoitaliana nel settore delle energie
rinnovabili.

Durante i 3 giorni, esperti del settore
energetico italiano, insieme ai rappresentanti del settore della consulenza e
dello sviluppo degli investimenti in
Romania hanno approfondito gli opportunità di collaborazione nel settore, in particolar modo gli ostacoli e
le inadeguatezze legislative che differiscono l'attuazione del parteneriato
pubblico-privato. I rappresentanti
delle compagnie "Consorzio Elettricisti Installatori Senesi" e "Power System-Niardo", insieme ai consulenti
romeni hanno individuato e chiarito i
potenziali percorsi di sviluppo degli
investimenti attraverso forme associative di partecipazione al finanziamento di essi.
Gli incontri fanno parte di una lunga
serie di eventi organizzati da CCIRO
Italia sul tema principale della presentazione delle opportunità di affari
e investimenti che possono essere sviluppate in Romania oggi, in parteneriato con gli investitori italiani.
Durante la visita in Romania, sabato
2 agosto 2014, il presidente CCIRO
Italia, Eugen Terteleac ha partecipato
alla creazione del Partito Riformatore
Liberale. "Mi ha fatto piacere vedere
che questa nuova formazione politica
ha dei programmi previsti per i romeni che lavorano all’estero. Ho parlato personalmente con il consiglio
direttivo del partito su vari problemi
che affrontano i romeni della diaspora. Ho trasmesso a nome dei
membri ARI e CCIRO Italia il nostro
interesse a riformare la Romania.", ha
dichiarato Eugen Terteleac.
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Venerdi, 18 Luglio 2014 presso
l'Accademia di Romania di Roma, in
occasione del X° Forum Economico,
la Camera di Commercio e Industria
della Romania in Italia (CCIRO Italia),
persona giuridica italiana, ha celebrato
in un ambiente festivo il compimento
del primo anno di attività.
A quest’importante evento hanno
partecipato rappresentanti dello Stato
Italiano, rappresentanti delle confederazioni sindacali italiane, membri sostenitori CCIRO Italia, rappresentanti
di Roma Capitale.
Tutti i presenti sono stati accolti
conformemente alla tradizione romena, con il pane e il sale.
La conferenza è stata moderata dal
giornalista e collaboratore CCIRO Italia, Jean Luc Umberto Bertoni, nella
Sala Conferenze dell'Accademia di
Romania, che è diventata sovraffollata,
grazie all'importanza dei temi per il dibattito.
L’apertura ufficiale dei lavori del
Forum è stata assicurata dal presidente
Eugen Terteleac: "Sempre qui, presso
l'Accademia di Romania nel 2003 è
stato incluso nello statuto dell'Associazione dei Romeni in Italia l’obiettivo
che riguardava la creazione di una Camera di Commercio e Industria della
Romania in Italia. Nel gennaio 2013, è
stato costituito proprio in questa
stanza, il Gruppo d’Iniziativa per l'istituzione dell'ente che conduco oggi.
Sempre nel 2013, nel mese di luglio,
esattamente un anno fa, qui è stata presentata la Camera di Commercio e Industria della Romania in Italia. A quel
momento storico erano presenti Ministri, Segretari di Stato del Governo Romeno, l’Ambasciatore della Romania
in Italia, Dana Constantinescu, il Presidente della Camera Nazionale di
Commercio e alcuni di quelli presenti
anche oggi.
Come ben sapete, fino al 3 luglio di
quest'anno, la nostra istituzione rappresentava il sistema camerale romeno.
Con una decisione contro gli interessi
economici della Romania, l'attuale
consiglio direttivo della Camera di
Commercio Nazionale ha revocato la
delega di rappresentanza in Italia. Così
CCIRO Italia, da tale data, rinnucia a
rappresentare la Camera Nazionale e
sostituisce il logo utilizzato. Rafforzeremo la collaborazione con le istituzioni economiche romene, nel rispetto
delle disposizioni statutare sulla base
delle quali è stata costituita CCIRO
Italia.
Permettetemi di riassumere alcune delle nostre attività svolte durante quest'anno:
In un solo anno, CCIRO Italia è riuscita ad aprire uffici a Roma, Perugia,
Torino, Bologna e Milano, con filiali
in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Umbria.
L’Aquila, 19 Ottobre 2013 Forum Economico Abruzzo, il primo
Forum Economico svolto in collaborazione con la CCIAA dell’Aquila, in seguito alla firma del protocollo d’intesa
tra le due camere.
Bucarest, 30 Ottobre 2013 – Sfi-

CCIRO Italia al anniversario
della “Giornata dei romeni all’estero”
e della “Giornata Nazionale della Romania”.
29 Gennaio 2014 - Forum Economico Lazio Incontro istituzionale
presso la Camera di Commercio ed Industria della Romania a Bucarest. Alla
riunione, organizzata da CCIRO Italia,
hanno partecipato rappresentanti del
Governo, di vari ministeri e del mondo
imprenditoriale della Romania. Lo
lata di Moda - Mario Valentino Fashion in Bucharest. L’evento ha presentato ai partecipanti in anteprima in
Romania i nuovi modelli di scarpe e
borse da donna, collezione primaveraestate 2014 marca Mario Valentino.
Bucarest, 5 Novembre 2013 - Luce
Bianca – gioielli italiani in Bucarest.
L’evento ha presentato ai partecipanti
in anteprima in Romania i nuovi modelli di gioielli dei seguenti propri marscopo principale della riunione e stato
la presentazione delle attività della Camera di Commercio in Italia, un esempio
di
internazionalizzazione
dell’attività della CCIR.
Firenze, 31 Gennaio 2014 - Forum
Economico Toscana. L’incontro, al
quale hanno partecipato rappresentanti
delle istituzioni locali e del settore privato – imprenditori italiani e romeni in

chi: leBebé Gioielli - Qabala – Vera,
del produttore Lucebianca, gruppo con
sede a Marcianise.
Perugia, 9 Novembre 2013 Forum Economico Umbria. Forum organizzato a Perugia, in seguito alla
firma del protocollo d’intesa con la
CCIAA di Perugia.
Torino, 16 Novembre 2013 Forum Economico Piemonte. Il terzo

forum regionale è stato organizzato in
Piemonte. Presente all’incontro il sindaco della città Piero Fassino, il quale
ha lodato l’iniziativa e l’alto grado di
integrazione degli abitanti romeni, sottolineando l’importanza dei lavoratori
romeni per l’economia della regione.
Roma, 29 Novembre 2013 - Forum
Economico Lazio, Borsa delle opportunità e degli investimenti – evento
promosso durante i festeggiamenti

Toscana, si è svolto presso il Salone
de’ Dugento, all’interno del Palazzo
Vecchio, sede del comune fiorentino.
Durante l’evento è stato lanciato il progetto „incubatore per le piccole e
medie imprese”.
Verona, 7 Febbraio 2014 - Forum
Economico Veneto. Il Forum economico si è svolto presso il Palazzo della
Gran Guardia di Verona, in collaborazione con il comune. Il sindaco di
Verona, Flavio Tosi, presente al
Forum, ha parlato della collaborazione
storica tra le aziende del Veneto, di Verona nello specifico, e la Romania. Durante questo forum è stato accordato
per la prima volta il premio di imprenditore dell’anno. Il premio 2013 è stato
accordato alla sig.ra Monica Petrica,
per la costanza e per gli importanti risultati ottenuti nella promozione dei
prodotti tradizionali romeni. A partire
da quest’anno il premio verrà accor-

dato agli imprenditori più meritevoli
con passaporto romeno che operano in
Italia. A premiare Monica Petrica lo
stesso sindaco di Verona Flavio Tosi,
in considerazione del fatto che l’operato dell’imprenditrice insiste anche
sul territorio di Verona. Monica Petrica
è la proprietaria della catena di supermercati Milcov, con punti vendita a
Verona, Torino, Padova e Roma.
Chieti, 15 Marzo 2014 - Forum
Economico - San Salvo. Evento durante il quale sono state presentate le
opportunità economiche disponibili in
Romania, settori economici come
l’energia, agricoltura, edilizia, infrastrutture, ecc.
Milano, 4 aprile 2014 - Forum
Economico Lombardia - Il Forum, organizzato in collaborazione con la filiale di Milano, guidata da Romulus
Popescu, ha riunito imprenditori romeni operanti nella regione Lombardia
e imprenditori italiani, e ha promosso
il dialogo tra le comunità economiche
e di affari. Il settore predominante trattato durante i lavori è stato quello
dell’agricoltura, con particolare attenzione verso il settore alimentare e logistico. Altri temi trattati all’interno del
Forum sono stati le risorse d’acqua, la
depurazione dell’acqua, la zootecnia,
il sistema sanitario, la logistica dei medicinali, così come la promozione dei
brevetti italiani in quello che riguarda
l’infrastruttura autostradale.
Bucarest, 15-17 maggio 2014 Missione economica in Romania - La
Rappresentanza della Camera di Commercio e Industria della Romania in
Italia (CCIRO Italia) ha organizzato
nel periodo 15-17 maggio 2014 una
missione economica in Romania, alla
quale hanno partecipato imprenditori
italiani che intendono investire in agricoltura, costruzioni, energia e turismo.
In tre giorni, la delegazione dall’Italia
ha partecipato ad incontri con rappresentanti delle autorità e del settore privato a Bucarest, Magurele e Costanza.
Bologna, 31 maggio 2014 - Forum
Economico Emilia Romagna - Il
Forum Economico di Bologna, organizzato in collaborazione con il Comune di Bologna si è svolto presso una
delle più prestigiose location della
città, la Sala Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio. All’incontro hanno
partecipato i rappresentanti delle autorità, del settore imprenditoriale e della
comunità romena.
Bucarest, 17 giugno 2014 - Senato
della Romania - I rappresentanti della
Camera di Commercio della Romania
in Italia (CCIRO Italia), il Presidente,
Eugen Terteleac ed il Vicepresidente,
Corneliu Ioan Dinu hanno partecipato
martedì 17 giugno 2014 presso il Parlamento della Romania al ricevimento
solenne dedicato alla celebrazione dei
150 anni dalla costituzione del Senato
Romeno.”
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Il primo anno di attività
Alessandra
Bianchi, Vicepresidente Confartigianato Roma: "La
stretta collaborazione
tra CCIRO Italia e
Confartigianato
Roma ha prodotto in questo primo
anno di collaborazione dei risultati
straordinari. Gli imprenditori in Italia
hanno ora a disposizione i più importanti servizi necessari per combattere
la crisi economica: la formazione per
lo sviluppo delle imprese, la garanzia
per i prestiti rivolti agli imprenditori.
Abbiamo sviluppato nuove strategie
per sostenere gli investitori, sopratutto
coloro che desiderano internazionalizzare oppure investire in Romania. Le
nostre proposte, Confartigianato e
CCIRO Italia sono: proteggere le marche romene ed italiane e gli investitori
che penetrano i due mercati. I problemi
degli investitori sono al centro delle
nostre preoccupazioni, CCIRO Italia e
Confartigianato per i prossimi anni."
Ioan Corneliu
Dinu, Vicepresidente CCIRO Italia:"La
storia
comune,
l’esperienza dell'immigrazione moderna tra i
due paesi ci dice che gli italiani dal
1800 hanno costruito in Romania,
hanno lavorato e contribuito allo sviluppo della Romania moderna, come i
romeni oggi contribuiscono allo sviluppo dell'economia italiana. I romeni
non rappresentano solo la manodopera
a basso costo in Italia.
Ci sono migliaia di ingegneri romeni che lavorano per Eni, medici e
altri professionisti provenienti da molti
campi che fanno onore alla Romania
in Italia. CCIRO Italia tutela gli interessi sia dei membri italiani che romeni
".
Carlo
Capria,
(Dipartimento per lo
Sviluppo Economie
Territoriali, Piccole e
Medie
Imprese),
della Presidenza del
Consiglio dei Ministri d'Italia: "Ringrazio gli organizzatori per avermi dato l'opportunità di
parlare di questa buona cooperazione
con CCIRO Italia. Con l’amico Eugen
Terteleac posso complimentarmi per il
dinamismo ed i risultati ottenuti qui in
Italia.
Caro Eugen, hai esposto la necessità
di riformare il sistema camerale romeno esattamente come ha effettivamente proposto Matteo Renzi ed il
Governo Italiano qualche tempo fa.
Non c'è bisogno di abolire le camere di
commercio, perché questo significherebbe altri disoccupati, ma sarebbe opportuno riformarle, proprio come hai
detto.

Dobbiamo farle funzionare, farle lavorare per i suoi membri, cosi diventeranno rappresentative. È necessario
cambiare anche le politiche riguardo ai
giovani, innovatori e innovazioni.
Dobbiamo investire in Italia, denaro
c’è: molte istituzioni bancarie hanno
riserve enormi e hanno cominciato a
concedere prestiti. Le PMI devono essere sostenute, le ditte individuali
uguale cosi come fa CCIRO Italia.
"Insieme per conoscerci meglio" è
lo slogan all'ordine del giorno. Solo insieme possiamo farcela. Ci sono troppe
istituzioni, camere di commercio, confederazioni, associazioni che lavorano
individualmente. Solo insieme possiamo riuscire nei progetti di interesse
nazionale per l'Italia e la Romania... "
Andrea Amato,
Segretario Generale
CCIRO Italia: "I nostri progetti sono i
seguenti: un aiuto
concreto per gli imprenditori romeni in
Italia, li aiutiamo a trovare soluzioni
per l'infinità di problemi che devono
affrontare spesso.
Anche quando desiderano investire
nell'economia romena, noi riusciamo
nel migliore dei modi a guidarli per un
percorso breve e sicuro. Abbiamo
creato un dipartimento funzionante,
l’incubatore per le piccole e medie imprese, che spesso riesce a fare l'impossibile per gli investitori vicini al
fallimento. Le ditte individuali che falliscono in Italia perdono tutto: case,
immobili, onore e dignità.
Noi riusciamo a salvarli grazie alla
professionalità e alle competenze dei
nostri colleghi di CCIRO Italia. Riusciamo anche grazie all’esperienza dei
nostri partners.
I progetti CCIRO Italia per i prossimi anni sono rivolti verso il sostegno
dell'economia romena, la riforma del
sistema camerale romeno."

Michele de Gasperis, preşedintele
Camerei de Comerţ
Italo-Mongola:
“Parteneriatul cu
CCIRO Italia a dat
deja rezultate importante. Profesionalismul colegilor noştri români a întãrit
încrederea membrilor şi a partenerilor
în organizaţiile noastre, CCIRO Italia.
Elaborãm împreunã cu CCIRO Italia
proiecte de importanţã vitalã pentru
mediul de afaceri la care suntem
conectaţi. Sunt convins cã entuziasmul
preşedintelui Terteleac stã la baza unor
rezultate importante ale instituţiei
CCIRO Italia şi al parteneriatului cu
Camera de Comerţ Italo-Mongolã.”
Ernesto Carpentieri,
Presidente
AEREC: Il 11 Luglio 2014 il presidente Terteleac è
diventato membro
con titolo accademico nella nostra organizzazione. Ci
sono altri colleghi accademici romeni:
Ion Iliescu, Ecaterina Andronescu,
Ioan Corneliu Dinu ed altri. Lavoreremo insieme per lo sviluppo delle relazioni economiche tra i due paesi:
Italia e Romania. I nostri professionisti
accademici creeranno una rete intorno
CCIRO Italia, struttura che svilupperà
progetti innovativi e di successo per le
due economie, Italia - Romania "
Gianfranco
Grieci, Presidente
FAGRI filiera agricola italiana: "L’agricoltura efficiente e di
qualità è la garanzia
del futuro. Il 20% del
PIL in Italia proviene dall'agricoltura e
dai suoi derivati. I lavoratori romeni
portano un contributo importante. Le
PMI costituite dai romene nel settore
agro-alimentare italiano rappresentano

Evento Speciale:
In occasione dell’anniversario per il primo
anno di attività,
CCIRO Italia ha aperto
il suo primo ufficio del
turismo per i romeni in
Italia e ha annunciato
la creazione di una
nuova televisione per i
romeni in Europa,
DACIA TV. Questa televisione sarà disponibile sul DTT Italia
(Digitale Terrestre), a
settembre 2014, per le
regioni Abruzzo,
Toscana e Lazio.
una risorsa per l’economia italiana.
Siamo molto interessati ad investire in
Romania, nel settore agro-alimentare.
Grazie alla collaborazione con CCIRO
l'Italia, riusciremmo a trasferire in Romania la tecnologia e l’esperienza italiana. Grazie al protocollo d’intesa tra
CCIRO Italia e FAGRI gli investitori
romeni e italiani beneficiano di tutto il
sostegno necessario per raggiungere
gli obiettivi di sviluppo economico di
successo."
Ana Maria Irimia,
Presidente
CCIRO Italia Torino/Piemonte: "Nel
mese di gennaio
2014, CCIRO Italia
ha organizzato un Forum Economico
tenutosi a Bucarest, al quale hanno
partecipato dei ministri, segretari di
Stato, camere di commercio e datori di
lavoro. Eravamo tutti d’accordo con un
numero notevole di progetti. L’entusiasmo dei politici nei confronti dei nostri
progetti di interesse nazionale era
molto elevato. Putroppo sappiamo tutti
che la cosa più difficile per i politici e
mantenere le promesse. Ma questo non
significa che noi dobbiamo abbandonare il tutto. Andiamo avanti. Siamo
abbligati a continuare, abbiamo il dovere morale verso i due paesi, Romania ed Italia, 45.000 imprenditori
romeni in Italia e verso i membri
CCIRO Italia ".
Infine, il Presidente CCIRO Italia,
Eugen
Terteleac ha ringraziato i partecipanti e
collaboratori: "Un
evento di successo.
Ho notato che diversi relatori hanno
usato il tradizione slogan dell'Associazione dei Romeni in Italia, "Insieme
per conoscerci meglio". Confermo,
oltre ad una reciproca consapevoleza,
abbiamo bisogno di fatti, realizzazioni.
Mi affido alle competenze di ciascuno
di noi e sono sicuro, che i risultati
CCIRO Italia del prossimo anno sarano molto più elevati, apriremo altri
uffici in Italia e perché no, discuteremo
dei risultati concreti come ne abbiamo
parlato oggi. Vi ringrazio.”
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I rappresentanti CCIRO Italia hanno partecipato al ricevimento organizzato in occasione dell’anniversario

I 150 anni dalla costituzione del Senato Romeno
del 1940, il lavoro del Senato e della
Camera dei Deputati è stata sospeso e
nel 1946 il regime comunista ha
emesso un decreto di abolizione del
Senato.

Roma, 18 Giugno 2014 - I rappresentanti della Camera di Commercio
della Romania in Italia (CCIRO Italia),
il Presidente, Eugen Terteleac ed il Vicepresidente, Corneliu Ioan Dinu
hanno partecipato martedì 17 giugno
2014 presso il Parlamento della Romania al ricevimento solenne dedicato
alla celebrazione dei 150 anni dalla costituzione del Senato Romeno.
I rappresentanti CCIRO Italia si
sono intrattenuti con il Presidente del
Senato, Călin Popescu Tăriceanu
con gli ex Presidenti Ion Iliescu ed
Emil Constantinescu e gli altri ospiti
di spicco presenti all'evento. Tutti
hanno lodato le iniziative intraprese da
CCIRO Italia. All'evento è intervenuto, tra gli altri, anche il Primo Ministro Victor Ponta, altri leader dei
diversi partiti politici, ex Presidenti del
Senato, la principessa Margareta.

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

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

In dialogo con l’ex presidente dalla Romania, Emil Constantinescu

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

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

Al anniversario per i 150 anni dalla costituzione del Senato Romenoi

Iniziativa CCIRO Italia:
i maggiori produttori di vino
della Romania partecipano
alla più grande fiera in Cina
Partecipanti alla Fiera ”2014 Beijing YanQing International Wine Expo”
Roma, 26 Giugno 2014 – La Camera di Commercio della Romania in
Italia (CCIRO Italia), partner della
Fiera di Roma nell’organizzare la fiera
"Wine Expo 2014" di Beijing, è riuscita ad assicurare la partecipazione, a
quest’importante evento, di tre leader
del mercato vinicolo della Romania:
Vincon, Murfatlar e Jidvei. Approfitando di quest’incontro i partecipanti
diventeranno membri fondatori della

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

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

la partecipazione ad un evento cosi importante può essere una delle più
grandi opportunità per tutti i produttori
di vino dell’Europa. Ho desiderato che
alla fiera sia presente anche la Romania per dimostrare che pure in questo
settore abbiamo prodotti della migliore
qualità e che la Romania può sedersi
allo stesso tavolo con le grandi potenze
del vino ", ha dichiarato il presidente
CCIRO Italia, Eugen Terteleac.
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Anca Laura Ionescu,
Segretario di Stato presso il Dipartimento delle Piccole e
Medie Imprese, Settore Imprenditoriale e Turismo

“La Romania può
trarre beneficio
dall’esperienza
degli imprenditori
romeni d’Italia”
Anca Laura Ionescu
Lei ha partecipato al Forum Economico di Bucarest, organizzato da
CCIRO Italia. Quali sono le conclusioni dal Suo punto di vista? Come
continuerà la collaborazione tra
DIMMMAT e CCIRO Italia?
Prima di tutto vorrei ringraziare
CCIRO Italia, l’Università Politecnica
di Bucarest, il Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Regionale per
aver organizzato questo forum economico, un evento molto importante per
la Romania e l'Italia durante il quale
sono state trattate delle questioni di interesse comune per entrambi i paesi,
tra cui anche l’avvicinamento ed il sostegno degli investitori romeni in Italia.
Sono molto contenta di costattare
una tendenza ascendente nelle relazioni economiche bilaterali tra i due
paesi, l'Italia tra i paesi dell’Unione
Europea essendo il secondo partner
commerciale della Romania dopo la
Germania.
Durante questo forum economico
ho avuto l'opportunità di presentare
agli investitori romeni ed italiani le misure adottate dal Governo della Romania destinate ad avvicinare gli
investitori italiani, gli investitori romeni in Italia verso l’economia romena, evidenziando le opportunità
presenti nel settore delle piccole e
medie imprese del nostro paese, soprattutto in quei settori complementari
alle due economie:
Mantenere la quota unica
d’imposta al 16%
Non tassare il profitto reinvestito, misura entrata in vigore il 1 luglio 2014
Ridurre CAS con 5 punti percentuali, misura entrata in vigore il 01
ottobre 2014
Abolire e aggregare 92 tasse
e tariffe parafiscali
Modificare la Legge PMI
Completare la Strategia Governativa a sostegno delle PMI e migliorare il contesto imprenditoriale ORIZONT 2020
Programmi finanziati dal bilancio dello Stato, attuati dal Dipartimento per le PMI Settore
Imprenditoriale e Turismo
Regime di aiuto minimis
"Occupazione sovvenzionata"

Programma di sostegno dell’imprenditorialità "Romania HUB – il
paese dei giovani imprenditori"
Concludere alcuni progetti di
legge, come ad esempio: la legge riguardante gli investitori individuali business angels, la legge riguardo agli
incubatori d’impresa, la legge del Mediatore del credito per le PMI
Quindi, ecco alcune delle misure
adottate dal Governo della Romania
con lo scopo di sostenere la crescita del
settore degli affari, ridurre la pressione
fiscale e creare un clima imprenditoriale favorevole all’avvicinamento
degli investitori stranieri.
E perché la missione del Dipartimento per le PMI, Settore Imprenditoriale e Turismo è quella di creare un
ambiente favorevole alle imprese, all'iniziativa privata e all'imprenditorialità, di sostenere la creazione e lo
sviluppo delle aziende, promuovere i
valori e le tradizioni della Romania,
stimolare la crescita della competitività
delle imprese e creare un ambiente favorevole per attirare gli investitori, vi
assicuro noi coloro che facciamo parte
dal Dipartimento per le PMI, Settore
Imprenditoriale e Turismo desideriamo
sviluppare e rafforzare la cooperazione
tra la nostra istituzione e CCIRO l'Italia per facilitare lo scambio di informazioni, esperienze e pratica nel settore
delle politiche e strategie a sostegno
del settore delle PMI.
Insieme stiamo lavorando all’elaborazione di un protocollo d'intesa con lo
scopo di sviluppare e attuare una strategia per promuovere e sostenere gli
imprenditori romeni in Italia e gli investitori italiani, per facilitare il processo di investimento nell'economia
romena.
Desidero anche una reciproca informazione sui progetti di investimento
economico in vista di una partecipazione degli agenti economici della Romania e dall’Italia alla loro
realizzazione.
47.000 romeni in Italia hanno
aperto un’azienda, la maggior parte
accumulando un'esperienza interessante.
Come potrebbe la Romania beneficiare dell'esperienza dei cittadini
romeni, sempre attenti a ciò che sta
accadendo a casa?

Le imprese, in particolare le PMI,
sia a livello locale, sia a livello della
diaspora rappresentano una priorità per
il Governo della Romania, per il Partito Conservatore, un partito che condivide e promuove i valori ed i principi
democratici come: la libertà, la proprietà, l'uguaglianza, la solidarietà, la
separazione dei poteri, il libero mercato, lo stato di diritto.
Apprezziamo molto l'esperienza dei
cittadini romeni in Italia, visto che il
parere del Governo è che la Romania
debba avere un settore robusto delle
PMI, sostenibile, con una grande
estensione territoriale, ma anche con
una classe di imprenditori a livello europeo ed internazionale.
Certo che la Romania può trarre beneficio dall’esperienza di questi imprenditori,
incoraggiando
la
costituzione di joint venture romenoitaliane in settori economici di interesse
comune
attraverso
l'organizzazione di missioni commerciali ed incontri d'affari per gli impreditori romeni ed italiani, favorendo la
creazione di partnership, i quali porteranno degli investitori stranieri nel
nostro paese.
Esistono dei programmi per sostenere i romeni della diaspora che
vorrebbero aprire un azienda in Romania?
Sostenere il settore delle PMI rappresenta una priorità a livello sia nazionale che europeo, in quanto questa
categoria di operatori economici, più
dinamici e più flessibili delle grande
compagnie, sono il motore di ogni economia moderna.
Credo che la società romena abbia
bisogno di una forte classe media, per
sostenere la crescita economica reale.
Credo che la Romania abbia bisogno
di un gran numero di imprenditori, perché l'imprenditorialità è una soluzione
praticabile per la situazione economica
e finanziaria in cui non si trova soltanto la Romania, ma il mondo intero.
L’istituzione che conduco svolge
una serie di programmi finanziati del
bilancio dello Stato, che garantisce
stanziamenti finanziari non rimborsabili e sovvenzioni per la creazione e lo
sviluppo delle aziende, programmi
volti a creare posti di lavoro e rafforzare la competitività delle imprese a li-

vello localo, regionale, nazionale, europeo e internazionale e vorrei elencarli brevemente:
Programma per lo sviluppo
delle capacità imprenditoriali tra i giovani e l'accesso ai finanziamenti START, il cui obbiettivo è quello di stimolare la creazione di nuove piccole e
medie imprese, migliorare le prestazioni economiche di quelle esistenti,
aumentare la possibilità di accedere ai
finanziamenti e sviluppare le competenze imprenditoriali degli imprenditori, al fine di coinvolgerli in strutture
economiche private.
Programma di sviluppo e modernizzazione delle attività di commercio dei prodotti e dei servizi sul
mercato, che mira a sostenere gli operatori economici, le aziende e le società cooperative, facilitando l'accesso
ai finanziamenti, al fine di migliorare
i risultati economici e tecnici degli
operatori, dopo l'adattamento ai requisiti determinati dallo Stato della Romania come Stato Membro dell'Unione
Europea, di aumentare la competitività, la creazione e il mantenimento di
posti di lavoro, incrementando la protezione dei consumatori e la sicurezza
alimentare.
Programma nazionale pluriennale per lo sviluppo dell’imprenditorialità tra le donne manager nel
settore delle piccole e medie imprese,
il cui obiettivo è quello di stimolare e
sostenere l'avvio e lo sviluppo delle
strutture economiche private create
dalle donne facilitando il loro accesso
ai finanziamenti, incrementando il potenziale di accesso ai finanziamenti e
agevolare l'accesso ai finanziamenti
per le donne imprenditrici nel contesto
delle questioni riguardanti la salvaguardia dell'equilibrio tra obblighi familiari e professionali e pregiudizi
locali esistenti.
Programma per incentivare la
creazione e lo sviluppo di microimprese da parte di giovani Imprenditori
(SRL-D). L’obiettivo di questo programma mira ad incentivare la creazione di nuove microimprese,
aumentare il potenziale di adesione ai
finanziamenti e sviluppare le capacità
imprenditoriali dei giovani con lo
scopo di coinvolgerli nelle strutture
economiche private.
Programma nazionale pluriennale per sostenere l’artigianato e i
mestieri, con l'obiettivo di stimolare lo
sviluppo dell'artigianato e delle piccole
industrie in Romania, rafforzando la
classe di artigiani, proteggendo i mestieri che implicano un gran numero di
operazioni effettuate manualmente e
rilanciando i servici ed i prodotti realizzati da essi.
Regime di aiuto minimis per
gli investimenti realizzati dalle piccole
e medie imprese
Programma pluriennale nazionale per la creazione e lo sviluppo
degli incubatori tecnologici e di imprese finalizzate allo sviluppo del settore delle piccole e medie imprese
(PMI) in Romania, attraverso la creazione di nuovi incubatori di imprese,
così come allo sviluppo degli incubatori di imprese già esistenti.

nr. 4/2014

18 Info Camera Italia

Intervista con Daniel Dumitru Botănoiu, Segretario di Stato, Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale

Romania, punto d’interesse per gli investitori stranieri

Il Ministero dell’Agricoltura è
stato co-organizzatore del Forum
Economico di Bucarest organizzato
da CCIRO Italia. Come continuerà
la collaborazione con CCIRO Italia?
Considerando che l'Italia è il primo
investitore straniero nel settore agricolo in Romania e la tendenza è in aumento apprezziamo che organizzare
periodicamente riunioni a livello istituzionale e facilitare il contatto diretto
tra le imprese romene ed italiane, con
il supporto CCIRO, contribuirà all'ulteriore sviluppo non solo della cooperazione nel settore alimentare tra la
Romania e l'Italia, ma acnhe degli investimenti italiani in Romania, numerosi investitori italiani essendo già
presenti nel settore dell’agricoltura romena.
Come potrebbe sostenere il Ministero dell’Agricoltura i romeni e gli
italiani che si rivolgono a CCIRO
Italia con l’intento d’investire nell’agricoltura romena?
Il Ministero dell'Agricoltura e dello
Sviluppo Rurale è in grado di assistere
i potenziali investitori romeni ed italiani con dati e informazioni relative al
loro settore di attività.
Inoltre, a sostegno del loro investimento iniziale, e se successivamente
rientrano nella categoria di agricoltori
attivi, gli investitori possono beneficiare degli stessi tipi di supporto sia in
quanto riguarda il Pilastro I, il PAC
2014-2020 nonchè il Pilastro II.
Quale è l’importanza degli investitori stranieri nell’agricoltura romena?
In tutti i settori dell'agricoltura - vegetale, zootecnia, industria alimentare
sono attivi numerosi investitori stranieri, sia nel settore agricolo primario
di produzione, che di trasformazione
dei prodotti agricoli. In altre parole, la
Romania rappresenta un punto di interesse per gli investitori stranieri, dati i
vantaggi che conferisce. Il prezzo relativamente basso dei terreni, la manodopera disponibile, l'esistenza di
grandi superficie di aziende agricole
che hanno un livello elevato di fertilità

del suolo sono le ragioni principali per
cui gli investitori stranieri si orientano
verso il nostro paese.
Si può mettere in evidenza l'interesse
degli investitori per il settore dell’allevamento bestiame - suini, pollame e
bovini da latte e carne, per il settore vegetale - cereali, riso, frutteti e vigneti,
ecc, così come per l’industria alimentare, ad esempio l’industria dei latticini.
Gli investimenti nello sviluppo del
settore agricolo e quello di elaborazione dei prodotti agricoli sono essenziali per la competitività e lo sviluppo
del settore:
•assicura un contributo di capitale sul
mercato locale;
•un ruolo benefico nello sviluppo della
zona;
•crea nuovi posti di lavoro;
•migliora le relazioni economiche con
gli Stati membri dell'UE e terzi.
Qual è la quota del settore agricolo
biologico sul totale dell’attività agricola in Romania e quanti prodotti
biologici sono destinati all’esportazione?
La quota complessiva delle superficie totale ecologiche è stata del 2,15%
nel 2013 del totale della superficie
agricola utilizzata totale in Romania.
Dalla produzione totale di cereali biologici certificati, 160.000 tonnellate,
valore stimato per 2013, circa 80% è
stato commercializzato come materia
prima in paesi come Italia, Germania,
Austria, Svizzera, ecc
Ci sono numerosi romeni all'estero che sognano di tornare a
casa, acquisire un 'pezzo di terreno'
e creare una fattoria oppure coltivarlo. Esistono programmi a sostegno di questi piccoli progetti di
investimento?
I cittadini romeni, rispettivamente
cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea, degli stati che hanno
sottoscritto l’Accordo sullo Spazio
Economico Europeo (ASEE) oppure
quelli della Confederazione Svizzera e
gli apolidi con il domicilio in Romania, in uno Stato membro dell'Unione
Europea, in uno Stato parte dell’ASEE
o della Confederazione Svizzera, cosi
come le persone giuridiche romene, rispettivamente cittadini di uno Stato
Membro dell'Unione Europea, degli
Stati parti dell’ASEE o della Confederazione Svizzera possono acquistare
terreni agricoli nelle condizioni previste dalla Legge n. 17 del 7 marzo 2014
su alcune misure che regolano la vendita e l'acquisto di terreni agricoli situati fuori città e dalla modifica della
Legge n. 268/2001 sulla privatizza-

Daniel Botănoiu, presente al Forum di Bucarest
zione delle società commerciali che
amministrano terreni di proprietà pubblica e privata dello Stato destinate all'agricoltura e all’istituzione della
Agenzia del Demanio dello Stato.
I cittadini di paesi terzi e gli apolidi
con il domicilio in uno stato terzo, cosi
come le persone giuridiche avendo nazionalità di un paese terzo possono acquisire il diritto di proprietà di terreni
agricoli situati fuori città nelle condizioni regolati da trattati internazionali,
basandosi sulla reciprocità, ai sensi
della presente Legge n.17/2014.
L’azienda agricola familiare è definita con l’Ordinanza Urgente n. 43 del
15 maggio 2013 su alcune misure per
lo sviluppo ed il sostegno delle aziende
agricole familiari e l'accesso degli agricoltori ai finanziamenti, modificato e
integrato come segue:
"Art. 2 lettera e) azienda agricola familiare - azienda agricola appartenente
alle aziende di famiglia o alla persona
giuridica i cui membri sono esclusivamente membri della stessa famiglia. La
dimensione economica della famiglia
agricola è di 8000-250000 SO. Come
membri di una stessa famiglia s’intende marito/moglie e parenti fino al
terzo grado compreso.
Dopo aver creato l’azienda agricola
familiare si può accedere al microcredito dal Fondo per il microcredito
nell’agricoltura gestito da MARD per
le seguenti finalità:
a) per concedere microcrediti per realizzare obiettivi di investimenti nel settore agricolo, non-ammissibili al
finanziamento del Programma Nazionale per lo Sviluppo Rurale, in sequito
denominato PNDR, o obiettivi di investimenti al di sotto del livello minimo
di finanziamento del PNDR, la somma
massima è fino a 15.000 euro/beneficiario;
b) per concedere i microcrediti al fine
di garantire il loro contributo al finanziamento di progetti di investimento

nel settore agricolo con un valore ammissibile fino a euro 125.000 euro, selezionati per il finanziamento
attraverso PNDR, le aziende agricole
familiari ai sensi dell’art. 2 lettera e),
beneficiari delle misure di investimento del PNDR, l'importo massimo è
di euro 75.000/beneficiario;
c) per concedere dei microcrediti ai beneficiari previsti dalle lettere a) e b),
per garantire le risorse finanziarie necessarie per la produzione agricola,
fino ad un massimo di 25.000 €/beneficiario."
Come vantaggi, per questi crediti
sono concesse delle garanzie (per il
micro-credito destinato a piccoli investimenti -lit.a) e per il capitale di lavoro -lit.c), la garanzia massima è del
80% del valore del credito, il periodo
di tolleranza è compreso tra 1 e 3 anni
e il periodo di rimborso massimo è di
10 anni.
È stato elaborato l'Ordine 1470/2014
per approvare l'Elenco degli obiettivi
di investimento per i quali si concede
il microcredito ai sensi dell'articolo 14,
paragrafo (1), lettera a), dell’Ordinanza Ugente del Governo n. 43/2013
sulle misure per sviluppare e sostenere
le aziende agricole familiare e l'accesso degli agricoltori ai finanziamenti, nel 2014, ed i criteri tecnici
neccessari per il microcredito ai sensi
dell'articolo 14 paragrafo (1) lettera (c)
dello stesso atto normativo.
Per l'acquisto di terreni agricoli con
lo scopo di aumentare la superficie
sfruttata, la garanzia è di massimo 50%
del valore del finanziamento concesso
dagli istituti finanziari. L’importo del
credito rappresentarà massimo il 90%
dal valore delle superficie acquisite e
minimo il 10% del contributo del beneficiario. La differenza di garanzia
necessaria per coprire interamente il
credito e gli interessi sarà garantita con
i terreni acquistati e / o altri beni di
proprietà.
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Intervista con Bogdan Stanoevici, Ministro delegato pentru i romeni de all’estero

Il progetto CCIRO Italia merita di essere
esteso anche ad altre capitali europee

Bogdan Stanoevici, presente al Forum di Bucarest
Ministro, recentemente il Governo di cui Lei fa parte ha deciso di
estendere il programma “Prima
Casa”, anche per i romeni all’estero.
Lei ha avuto alcun ruolo in questa
decisione?
Nel attuale Governo, lavoriamo
come una squadra. Posso dire che i nostri buoni rapporti consentono lo sviluppo di tali progetti in collaborazione
con altri ministeri o enti. E' vero che
questa è stata un'idea alla quale ho
pensato a lungo, avevo preparato
anche le basi per la sua attuazione. Ma
la decisione stessa e la sua celere attuazione non sarebbe stata possibile
senza il sostegno e la fiducia del Primo
Ministro Victor Ponta oppure senza la
comprensione che abbiamo ritrovato
presso il Ministero delle Finanze Pubbliche. Si tratta di una facilità utile e
molto attesa dai romeni che vivono all'estero, soprattutto da quelli giovani,
una facilità che speriamo abbia l'effetto di incoraggiare l’entrata in lega-

lità in termini di contratti di lavoro e di
registrazione presso le autorità locali
dei paesi di residenza.
Esistono numerosi imprenditori
romeni all'estero che sono competitivi sui mercati in cui operano. Avete
mai pensato di attirarli in Romania
per farli contribuire allo sviluppo
del paese?
Certamente che per gli imprenditori
romeni di successo all'estero, l'accesso
al mercato romeno è agevolato dal
fatto stesso che essi conoscono il mercato romeno, hanno una perfetta padronanza della lingua, si possono
ambientare senza difficoltà ai requisiti
previsti dalla normativa vigente e riescono stabilire celermente e facilmente
contatti positivi sul mercato. Per la Romania del presente e del futuro, qualsiasi investimento è importante, e se
quest’ultimo è fatto da un imprenditore romeno attivo anche su altri mercati, non possiamo fare altro che gioire
- significa che siamo riusciti a rendere

visibile il cambiamento positivo, di
materializzare il messaggio della stabilità. La preoccupazione dell’attuale
Governo in questo senso è evidente. In
realtà, il mio collega Eugen Teodorovici, Ministro dei Fondi Europei, ha
avuto il consenso da Bruxelles per
estendere un programma indirizzato
direttamente agli investitori romeni all’estero, che vorrebbero sviluppare il
loro business in Romania.
Ha partecipato al più recente
Forum Economico organizzato da
CCIRO Italia, presso l’Università
Politecnica di Bucarest. Quale è il
voto che Lei darebbe all’attività che
CCIRO Italia ha svolto fino ad ora?
Tra gli imprenditori italiani e romeni, i buoni rapporti hanno una lunga
tradizione. L'esistenza di strutture che
agevolano lo sviluppo di queste relazioni ed il loro consolidamento è un
fattore positivo, una possibilità perchè
- nei prossimi anni – si vedrà che, attraverso una buona conoscenza reciproca, i progetti comuni diventano
sempre più diversificati e vasti. In realtà, la così numerosa comunità romena in Italia, nata grazie a questa
presenza romena, è un valore aggiunto
che dobbiamo materializzare.
Lei pensa che il progetto merita di
essere esteso ad altre capitali europee?
Come ho specificato, qualsiasi investimento è il benvenuto in Romania, e
se identificato un modo efficace per attrarre tali investimenti in diversi settori
e presentare i vantaggi del mercato rumeno, la stabilità politica ed economica del nostro paese, raggiunta grazie

agli sforzi del governo attuale, è necessario utilizzare questo percorso.
Il Dipartimento che lei conduce
sostiene le iniziative culturali romene all’estero. Perchè non anche
quelle economiche?
Attualmente, il Dipartimento delle
Politiche per i Rapporti con i Romeni
nel Mondo, parte del Ministero degli
Affari Esteri non ha, nella sua missione e strategia, tale autorità. Tuttavia,
durante i numerosi incontri che ho con
le comunità romene all'estero, spesso
mi viene fatta questa domanda. Spesso
mi accorgo o arrivano alla mia conoscenza delle circostanze legate al piano
economico, sociale o educativo delle
comunità romene. Nel dialogo interistituzionale permanente, gli porto all'attenzione dei colleghi del Ministero
del Lavoro e del Ministero della Pubblica Istruzione. E' possibile che, sulla
base di questo dialogo e in prospettiva
dei problemi sempre più complessi che
incontriamo, in futuro siano stabilite le
fondamenta di certe strutture per gestire una vasta gamma di competenze,
nel rispetto dei romeni nel mondo.

Il programma “Prima Casa” sarà esteso anche per i romeni
che vivono all'estero
Il programma “Prima Casa” sarà
esteso anche per i romeni che vivono
all'estero, secondo un progetto previsto
dalla Decisione del Governo pubblicata sul sito del Ministero delle Finanze Pubbliche, nella parte dedicata
alla Trasparenza decisionale.
Così, secondo il progetto di legge,
sarà stabilito un tetto massimo destinato a garantire l’acquisizione oppure
la costruzione di un alloggio per le persone con cittadinanza romena che vivono all'estero e che hanno un
permesso regolare di soggiorno e di lavoro, rilasciato dallo Stato in cui lavorano.
Fino al 31 dicembre 2014 il tetto

delle garanzie assegnate esclusivamente per l'acquisto o la costruzione di
alloggi per i romeni che vivono all'estero è di 25 milioni di lei, stanziati
dal tetto rimasto non allocato e / o inu-

tilizzato per gli alloggi sociali ANL,
diventato tetto generale di garanzia nel
Programma Prima Casa. "Si tratta di
una proposta derivata dalla pratica, tramite la quale vogliamo sostenere i ro-

meni che lavorano all'estero per acquistare o costruire una casa. Allo stesso
tempo, la misura contribuirà ad una
gestione più efficace e all’aumento del
grado di utilizzazione del portafoglio
di garanzie del Programma Prima Casa
", considera il ministro delle Finanze
Pubbliche, Ioana-Maria Petrescu.
Il Programma Prima Casa è stato
attuato a partire dalla seconda metà
dell’anno 2009. Fino ad ora sono stati
assegnati 123.922 garanzie di cui circa
il 31% destinare all'acquisto di immobili costruiti tra il 2008-2013. La
media dei finanziamenti accordati nell'ambito del programma è di 38.210
EURO.
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L’ARI, in collaborazione con la CCIRO Italia, hanno lanciato la prima televisione romena in Penisola

DACIA TV - la tv della comunità romena in Italia

L’Associazione dei Romeni in Italia,
in collaborazione con la Camera di
Commercio e Industria della Romania
in Italia (CCIRO Italia) hanno lanciato
la televisione Dacia Tv.
Il palinsesto Dacia Tv comprende:
- trasmissioni televisivi con carattere

economico, dedicate agli investitori
romeni in Italia, durante le quali saranno promossi gli uomini d'affari romeni e si discuteranno questioni
relative alla legislazione, al sostegno
istituzionale, alle opportunità di investimento nell'economia romena e alla
moltitudine dei servizi forniti dalla Camera di Commercio e Industria della

Romania in Italia, agli investitori romeni in Italia e agli investitori italiani
che vogliono investire in Romania;
- trasmissioni con carattere socio-politico realizzate in collaborazione con
esperti dell’immigrazione romena, durante i quali si discuteranno pubblicamente i problemi dei romeni in Italia e
dei romeni nel mondo, la legislazione
europea e la politica dei due paesi - Italia e Romania – nei confronti dell’immigrazione romena;
- Dacia tv promuoverà i leader politici
che presenteranno il loro programma
elettorale per la diaspora romena, soprattutto quella in Italia;
- i telegiornali saranno trasmessi in diretta sul canale Dacia TV con una frequenza di 12 volte / giorno e
presenteranno le novità in Italia e in
Romania.
- Non mancheranno dal palinsesto
Dacia TV i programmi di intrattenimento, musica romena, cartoni animati

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

Intervista - Franceso Mari, rappresentante azienda infrastrutture agricole

Francesco Mari, hai partecipato al Forum Economico Italia-Romania organizzato il 26-27 settembre da CCIRO Italia presso l’Università del
Politecnico di Bucarest. Sei il rappresentante di
un'azienda che costruisce infrastrutture agricole
e serre. Sei interessato del mercato romeno?
Si, è stato molto interessante, anche perché ho conosciuto in italia diverse persone rumene che mi
hanno trasmesso la voglia di fare imprenditoria in
Romania, specialmente nel settore agricolo.
Poi, perché guardo con una certa fiducia il mercato
rumeno, che in questo momento, sta avendo una
grande vivacità e una crescita considerevole del PIL.
Con queste premesse, può essere particolarmente in-

teressante, incentivare la coltivazione di prodotti
agricoli, che oggi vengono importati per la maggior
parte dai mercati stranieri. Ed è un vero peccato non
sfruttare questa meravigliosa terra così fertile, che
con l’aiuto delle tecnologie moderne, potrebbe soddisfare gran parte del mercato interno ed affacciarsi
anche all’esportazione nei paesi limitrofi, se non addirittura nella vicina Russia.
Le serre potrebbero dare un grande contributo allo
sviluppo in questo senso, poichè fanno superare gli
ostacoli dovuti alle basse temperature invernali che
impediscono la coltivazione a cielo aperto.
Come vorresti agire?
Bisogna cambiare il concetto di agricoltura per
come è inteso dal piccolo contadino rumeno, questi,
infatti deve sviluppare la coscienza che oggi non è
importante coltivare la terra per il proprio fabbisogno
personale oppure per vendere i prodotti nel vicino
mercato locale. Egli, deve comprendere, che è necessaria un’organizzazione ed una programmazione
dei prodotti da coltivare su larga scala ed in grandi
quantità, poiché, così facendo, si abbassa il costo del
prodotto nella filiera e diviene competitivo su tutti i
mercati soprattutto in quello nazionale.
Per fare questo è necessario un salto culturale, nel
pensare e nell’agire, che porta il contadino ad evolversi in agricoltore ovvero in quell’imprenditore
agricolo che non può sottostare agli eventi climatici
e predisporre le colture guardando esclusivamente
alle esigenze del territorio locale. Egli, deve essere
consapevole, che oggi l’agricoltura è uno dei settori
trainanti dell’economia post-moderna e che è possibile adattare la semina dei prodotti alle esigenze del
mercato. Infatti, con l’aiuto degli impianti di climatizzazione delle serre, è possibile riscaldare dove la
temperatura esterna è particolarmente fredda e raffrescare dove è calda per ottenere le più svariate tipologie di prodotti agricoli.
Addirittura è possibile rendere completamente au-

tonome le serre dal punto di vista energetico, adattandole all’energia rinnovabile mediante la realizzazione di una parte della copertura con pannelli
fotovoltaici.
Ho già realizzato questi progetti da proporre in Romania, anche con la collaborazione della Camera di
Commercio.
Come si può sviluppare il concetto dell’azienda
agricola in Romania?
E’ proprio questo il fulcro dello sviluppo dell’agricoltura. E’ indispensabile che la coltivazione di prodotti agricoli sia intesa come il risultato dell’impresa
agricola, ovvero di quell’organizzazione di beni e
persone coadiuvate (dall’imprenditore), per ottenere
un prodotto di alta qualità ad un prezzo ragionevole
che ne garantisca l’accesso anche ai ceti più bassi.
E’ necessario che gli agricoltori più piccoli si associno tra di loro ed uniscano le loro forze anche, se
opportuno, sotto la formula delle società cooperative
dove ognuno, con il proprio apporto, agisce nell’interesse finale della società, usufruendo, a sua volta,
di tutti i vantaggi che una struttura di grandi dimensioni può dare alla coltivazione ed alla forza contrattuale sul mercato.
Un consiglio per chi vuole iniziare un’attività
agricola in serre?
Intanto, come ho già detto, avere un approccio da
imprenditore agricolo aperto all’innovazione tecnologica, in quanto, la serra di per sé rappresenta una
nuova tecnologia attraverso la coltivazione dei prodotti che va oltre i confini climatici. Inoltre, è indispensabile che vi sia una considerevole quantità di
terreno agricolo su cui impiantare le serre poiché,
per loro peculiarità, si rivolgono ai grandi mercati
che vanno oltre quelli tipicamente locali.
Per realizzare questo, oggi, sono a disposizione degli
imprenditori agricoli i Fondi strutturali europei, che
consentono di ottenere gli aiuti economici indispensabili.
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Organizzato presso l’Università del Politecnico di Bucarest

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

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

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

competitivi rispetto a quelli dell'economia degli altri paesi europei. Voglio analizzare insieme a voi tutti i
progetti degli investitori romeni ed italiani portati a questo Forum. "
Anca - Laura Ionescu, Segretario
di Stato presso il Dipartimento delle
Piccole e Medie Imprese, Settore Imprenditoriale e Turismo, ha esposto le
linee guida: "Sostenere il settore imprenditoriale, delle PMI rappresenta
una priorità sia a livello nazionale che
a livello europeo, in quanto questa categoria di operatori economici, più dinamici e flessibili rispetto alle grandi
imprese sono il motore di ogni economia moderna. Il Governo della Romania, cosi come l’esecutivo europeo, ha
l’obiettivo di creare un contesto imprenditoriale attivo, stabile, prevedibile, basato sulla competitività,
responsabilità e spirito imprenditoriale, focalizzando la sua attenzione su
diverse linee guida per sostenere lo
sviluppo del settore privato: il sostegno all'imprenditorialità ed all’iniziativa
privata,
la
facilitazione
all’accesso delle PMI ai finanziamenti,
l’innovazione, i mercati, il sostegno
alle PMI esistenti. "
Sorin Dimitriu, Vicepresidente
della Camera di Commercio e Industria della Romania, Presidente
CCIR Bucarest, ha annunciato che la
CCIR è interessata a collaborare con
CCIRO Italia: "Rappresento qui oggi
l’intero mondo del business romeno.
Insieme ai colleghi d’Italia sosteniamo
concretamente coloro che sono interessati ad investire in Romania. Un
altro progetto importante per il sistema
camerale romeno è quello di promuovere i prodotti romeni sul mercato
estero. Il partenariato dovrebbe essere
all'ordine del giorno, in collaborazione
con i colleghi di Roma dobbiamo sviluppare dei progetti complessi a sostegno degli investitori. "
Bogdan Stanoevici, Ministro Delegato per i Romeni della Diaspora
, ha parlato dei romeni della diaspora
in generale, che vorrebbe sostenere,
vista la posizione che detiene: "Sono
lieto di essere qui oggi tra amici come
Ecaterina Andronescu, Eugen Terteleac. La mia preoccupazione sono i romeni nel mondo e trovare delle
soluzioni ai loro problemi."
Durante i due giorni di lavori sono
intervenuti i rappresentanti delle diverse associazioni, i membri della delegazione degli investitori romeni e
italiani, professori universitari, membri del Governo Romeno.
I moderatori dell'evento sono stati il
Segretario Generale CCIRO Italia,
Andrea Amato ed il Vicepresidente
CCIRO Italia, Corneliu Ioan Dinu.
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Nuova sede operativa
CCIRO Italia ha aperto una nuova
sede operativa a Roma, presso la
sede di Confartigianato Imprese
Roma, Associazione degli Artigiani
di Roma e Lazio, istituzione con la
quale CCIRO Italia ha firmato un
protocollo d’intesa.
Questi uffici effettueranno gran
parte del lavoro operativo della Camera, in particolare in relazione agli
imprenditori romeni in Italia centrale.
Siamo in grado di mettere a disposizione di coloro che sono interessati,
sale conferenze e di riunione per l’organizzazione di incontri di lavoro in
un ambiente professionale e prestigioso. Presso la nostra sede saranno
organizzati diversi corsi quali la formazione, la sicurezza sul luogo di lavoro, la gestione ed il coordinamento
delle attività commerciali.
Presso i nuovi uffici CCIRO Italia
saranno disponibili numerosi servizi,
offerti in collaborazione con Confartigianato, per i soci dell’organizzazione e per gli imprenditori romeni
presenti nel territorio della regione
Lazio.
Tra i principali servizi offerti: credito e finanziamenti, assistenza sindacale e politiche attive del lavoro,
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, formazione, servizi ambientali,
servizi fiscali e amministrativi, sistemi di gestione, servizi legali.
Le aziende che vogliono entrare
nel mercato romeno o aprire una
nuova attività in Italia riceveranno
assistenza durante tutto il processo.
CCIRO Italia ha sviluppato un sistema di supporto e di informazione
dal titolo " incubatore di PMI" che
prende tutte le informazioni dalle
parti interessate (settore di attività,
settore economico di interesse, capitale disponibile per investimenti, la
regione geografica in cui si desidera
aprire l’attività, ecc.) e sulla base di
tali informazioni, insieme con le istituzioni statali italiane e romene, sviluppa le soluzioni per il richiedente:
sovvenzioni statali e di finanziamento europeo per il business, studi
di fattibilità, cofinanziamento pubblico/privato per progetti, ricerca di
potenziali partner, luoghi, terreni,
ecc. L’Incubatore per le PMI semplifica la burocrazia istituzionale sia in
Romania che in Italia, inquanto riguarda l'apertura di un nuovo business. I moduli per l'iscrizione ai
programmi dell’incubatore per le
PMI saranno disponibili anche in formato elettronico sul sito web
www.cciro.it.
CCIRO Italia espanderà questi
servizi ad altre regioni italiane,
aprendo sedi a Milano, Torino, Perugia, L'Aquila e Verona. g

Sede operativa CCIRO Roma
Largo Carlo Salinari 19,
Coordinatore: Andra Enea
Prenotazioni al numero
di telefono +39 06 31057771

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

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

CREDITO E FINANZIAMENTI
ALLE IMPRESE DI ROMA E
PROVINCIA
L’area credito svolge attività di assistenza e consulenza in materia finanziaria. La missione del servizio è
facilitare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese del territorio in
una logica di accompagnamento del
rapporto tra imprese e banche offrendo
consulenza e garanzia sulla quasi totalità dei prodotti finanziari utili alle imprese.
Le imprese associate accedono a finanziamenti a breve, medio e lungo termine a condizioni agevolate grazie alla
garanzia prestata dal Consorzio COOPFIDI ed alle convenzioni in essere
con i principali Istituti Bancari presenti
nel territorio di Roma e Provincia, con
la Camera di Commercio di Roma e la
Regione Lazio.
Il servizio si rivolge alle: Imprese
Artigiane; Imprese Commerciali; Imprese di Servizi; Piccole e Medie Imprese (PMI) di tutti i settori; Imprese
Individuali; Cooperative e Consorzi
I prodotti offerti:
g Affidamenti a breve termine
g Finanziamenti per investimenti
g Finanziamenti per esigenze di liquidità
g Fideiussione bancaria
g Finanziamenti in leasing
L’UFFICIO CREDITO – CCIRO
ITALIA-CONFROMA SERVIZI FINANZIARI SRL fornisce alle imprese
associate:
g
Assistenza per istruttoria di
bandi sia per contributi che per agevolazioni
g
Assistenza start-up impresa
g
Assistenza credito agevolato
Tramite CCIRO ITALIA - CONFROMA agente in attività finanziaria
OAM n.A8518 si possono ottenere garanzie consortili fino all’55% su finanziamenti a breve, medio, lungo
termine, mutui ipotecari, mutui chirografari in collaborazione con CCIAA di

Roma e Con il Fondo Nazionale di Garanzia.
All’interno del servizio è stato
creato lo sportello FINANZIAMENTI AGEVOLATI E START-UP
IMPRESA – l’incubatore per le IMMuri dove esperti di creazione d’impresa
e di finanziamenti agevolati offriranno
consulenza specialistica altamente qualificata per supportare gli aspiranti imprenditori nella costituzione della
propria impresa e per affiancare le piccole e medie imprese nella richiesta di
contributi e finanziamenti agevolati.
FINANZIAMENTI
AGEVOLATI è il servizio rivolto non solo alle
nuove imprese ma anche a quelle che
hanno intrapreso o che hanno intenzione di intraprendere processi di ristrutturazione,
ampliamento
ed
espansione della propria rete produttiva
e commerciale sia sul mercato nazionale che sul mercato internazionale.
L’attività di consulenza, di assistenza e di accompagnamento sono finalizzate
all’identificazione
e
all’acquisizione delle fonti di finanziamento (comunitario, nazionale, regionale o locale) più appropriate per
sostenere la realizzazione e lo sviluppo
del progetto.
A seconda della normativa di riferimento le agevolazioni possono essere
di tipo diverso:
 Contributi a fondo perduto
 Finanziamenti a tasso agevolato
 Contributi sotto forma di credito
d’imposta da compensare con le imposte dovute dalle aziende

Il sistema di agevolazione e aiuto
per le imprese è complesso e articolato
in quanto esistono tipologie di norme
finalizzate a sostenere i diversi settori
economici e differenti tipi di investimenti. Esperti nella predisposizione di
domande di finanziamento agevolato
accompagnano e facilitano i processsi
di investimento attraverso:

L’analisi delle esigenze aziendali

L’individuazione della linea
di finanziamento più adeguata alle necessità aziendali

La predisposizione e la gestione della relativa domanda di finanziamento agevolato
START-UP IMPRESA è il servizio
di consulenza specialistica dedicato
agli aspiranti o neo-imprenditori che
offre un ampia gamma di servizi volti
a supportare la delicata fase di avvio
dell’attività. Creare un impresa è diventato un processo sempre più complesso a causa delle dinamiche
ambientali sempre più turbulenti e
della maggiore frammentazione dei
mercati e dello sviluppo della tecnologia.
Una buona intuizione nel campo imprenditoriale non è di per se sufficente
per il successo di un impresa. Per avviare una nuova impresa di successi è
necessario intraprendere un processo di
analisi, valutazione e pianificazione
della nuova iniziativa imprenditoriale
partendo dalla valutazione dell’idea
d’impresa e dalla stesura del business
plan.
Confartigianato imprese Roma si
propone come facilitatore di nuove imprese, fornendo consulenze specialistiche. Il servizio prevede:
 Lo studio di fattibilità dell’idea
dell’impresa
 L’elaborazione del business plan
 La predisposizione e la gestione
della relativa domanda di finanziamento agevolato
 L’assistenza per gli aspetti burocratici e normativi relativi alla nuova
impresa
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Servizi per le imprese
ASSISTENZA SINDACALE E
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
L’area dell’assistenza sindacale e
politiche attive del lavoro di Confartigianato Imprese Roma offre assistenza e consulenza riguardo tutte le
tematiche inerenti al mondo del lavoro.
I servizi offerti:
g Assistenza per vertenze di lavoro e conciliazioni in sede sindacale
g Assistenza controversie di qualsiasi natura legale, civile e penale (ricorsi tributari)
g Regolamenti interni alla Società e/o Cooperativa
g Accordi sindacali di secondo livello
g Accordi sindacali per installazzioni di videosorveglianza ex Art.4
L. 300
g
Assistenza Applicazione
CCNL materia disciplina del lavoro
(lettere di contestazione) e sanzioni
g Assistenza per riconoscimento
di stato di crisi aziendale, cassa integrazione e mobilità in deroga
g Assistenza c/o DPL – PROVINCIALE per ricorsi su vertenze di
lavoro

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

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

FORMAZIONE
L’Area Formazione organizza percorsi formativi e di aggiornamento per
favorire la crescita e lo sviluppo delle
imprese associate.
L’offerta formativa

Patentini e certificazioni (es.:
frigoristi, saldatori, ex rec ecc..)

Percorsi di formazione continua strutturati in base alle esigenze dell’aziende

Corsi per Apprendisti
Da Luglio 2012, Confartigianato

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

SICUREZZA E SALUTE SUI
LUOGHI DÌ LAVORO

dazione Piano di emergenza; Esercitazione dell’uso degli apprestamenti anti
incendio; prove di evacuazioni simulate)
g Verifiche e Vigilanza (Verifiche
sulla corretta applicazione dei requisiti
legali di salute e sicurezza dei luoghi di
lavoro; Assistenza al datore di lavoro
dei rapporti con gli enti deputati al controllo es. ASL, Ispettorato del lavoro.)
SICUREZZA IMPRESA SRL è
una società di capitale controllata dal
Confartigianato Imprese Roma, nata
nel 2013. Le modalità di intervento
sono caratterizzate da incontri-sopralluoghi tra i tecnici e il datore di lavoro.
La convenzione con IDEA LAVORO SPA è in grado di offrire una
consulenza su tutte le problematiche
inerenti il mondo del lavoro.
I servizi in convenzione:
g Somministrazione del personale
g Ricerca e selezione del personale
g Formazione del personalel’agenzia Idea Lavoro può ulteriormente qualificare la figura ricercata
gratuitamente grazie all’utilizzo della
formazione finanziata con il fondo
FORMA.TEMP.

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

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

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

SERVIZI DI GESTIONE
Confartigianato Roma e CCIRO
ITALIA si avvale di un team di professionisti dalla consolidata esperienza in grado di fornire consulenza
e soluzioni erogando servizi con modalità certificate e garantite.
I servizi offerti sono i seguenti:
 Analisi iniziale attraverso
CHECK-UP GRATUITO
 Pianificazione delle attività e
definizione delle tempistiche
 Sviluppo di sistemi di gestione
per la qualità
 Formazione sulle tematiche inerenti la gestione della qualità
 Effettuazione di visita ispettiva
interna
 Presenza durante la visita dell’ente di certificazione
SERVIZI LEGALI
Questo servizio offre alle imprese
associate assistenza in tema di diritto
commerciale, assistenza in materia di
vertenze di lavoro, recupero crediti,
mediazioni civili o assistenza contratti di locazione. g
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