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Camera de Comerț și Industrie a României în Italia,
CCIRO Italia a organizat
sâmbătă 28 februarie 2015 la
Roma cea de-a XIV ediție a
Forumului Economic România-Italia, în colaborare cu Guvernul
României
prin
Ministerul Energiei și a Întreprinderilor Mici și Mijlocii,
precum și cu Camera de
Comerț și Industrie a României.
Evenimentul s-a desfășurat
sâmbătă 28 februarie la Roma,
în prestigioasa sală ”Michelangelo” a Hotelului Exedra Boscolo, sub sloganul ”Redăm
încrederea investitorilor români și italieni în economia
românească”.
Moderarea evenimentului a
revenit secretarului general,
Andrea Amato care în deschidere, după ce a salutat
instituțiile și cei aproximativ
100 de participanți, antreprenori, italieni și români a făcut
o sumară expunere a activitățiii
CCIRO Italia, dar și o

mâni din Italia, precum și pentru cei străini. În continuare vă
voi prezenta câteva sectoare de
investiție prioritare în România: agricultura, transporturile și sectorul energetic. Un
sector de investiții foarte important este reprezentat de sectorul agricol, iar aici mă refer
în mod special la prețurile de
achiziție a terenurilor agricole,
mult inferioare mediei europene.
Un alt sector prioritar este
reprezentat de transporturi,
România aflându-se într-o
plină revoluție de creere de
infrastructură rutieră, feroviară
și navală. Ne interesează să ne
concentrăm pe o componentă
foarte dezvoltată în Europa de
Vest, și anume folosirea apelor
interne, cu referire la Dunăre Coridorul VII pan-european.
Un alt proiect important este
sectorul energetic, spun asta
deoarece România încă mai are
producție de gaze la intern. În
plus avem așteptări mari de la
potențialele resurse din Marea

Roma, a XIV-a ediție a Forumului Economic
România-Italia

excelentă prezentare a temei
principale a forumului, și
anume schimburilor economice
dintre cele două națiuni.
Deschiderea oficială a forumului i-a revenit preşedintelui
Eugen
Terteleac:
”Prin
lucrările acestui eveniment
împreună cu co-organizatorii și
aici mă refer la Camera de
Comerț și Industrie a României, Guvernul României prin
Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri dorim să
lansăm proiectul ”Redăm încrederea investitorilor români și
italieni
în
economia
românească”. Începând de
astăzi obiectivul nostru principal este redarea încrederii tuturor celor care doresc să
investească în România, aban-

donând teoria și axându-ne pe
practică. Astăzi mai mult ca
oricând mediul de afaceri, investitorii români din Italia, investitorii italieni interesați să
intre pe piața românească au
nevoie de încredere, încredere
în instituțiile statului român, în
partenerii comerciali, instituții
bancare, iar această încredere
trebuie garantată de noi cei aici
prezenți astăzi: Guvernul României, Camera de Comerț și
Industrie a României precum și

de toate celelalte structuri
care au prevăzut în caietul de
sarcini misiunea de a proteja
și sprijini investitorii.
România este o țară foarte
interesantă din punct de vedere
investițional, iar noi putem
contribui la dezvoltarea ei. În
prezent în Italia există aproximativ 46.000 de societăți
înființate de cetățeni europeni
născuți în România, iar mare
parte a repezentanților acestor
societăți au încercat măcar o
dată să investească în România.

Din păcate de cele mai multe
ori din cauza unor obstacole ca
birocrația, corupția și a altor
fenomene negative au fost
nevoiți să abandoneze proiectele, revenind în Italia cu pierderi importante în investiții
falimentare. Instituțiile italiene, inclusiv cele bancare nu
au ajutat cu nimic antreprenorii
români din Italia, ba mai mult
aceștia au fost tinuți la distanță,
mai ales în perioada de criză.
Pe viitor noi suntem obligați
să găsim soluții de sprijin
concret, să redăm încredere
tuturor antreprenorilor și investitorilor prin punerea la
dispoziție a acestui program
care va garanta dezvoltarea în
mod special a întreprinderilor

mici și mijlocii.”
Sistemul cameral românesc,
reprezentat la cel mai înalt
nivel de către domnul Mihai
Daraban, Președinte al Camerei de Comerț Naționale:
“România reprezintă o oportunitate pentru investitorii ro-

Neagră.
Suntem interesați să realizăm
interconectorii de gaz între România, Bulgaria și Grecia, pentru că reamintim că navele de
tip LNG (Gaz Natural Lichefiat) în prezent nu pot tranzita
strâmtoarea Bosfor către Turcia, astfel că soluția unui astfel
de terminal în Grecia ar rezolva
o mare problemă la nivel european.
Aceste lucruri sunt foarte
importante în contextul geopolitico strategic în care se află
România în prezent pentru a
oferi o stabilitate energetică
țării noastre în eventuala
perspectivă de a renunța la
șantajul altor producători de
gaze, în special producători
asiatici.”
continuă în pag.3
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Obiectivul principal al CCIRO Italia:

”Redăm încrederea investitorilor români și italieni
în economia românească”

Președintele Daraban a ținut
să punctualizeze importanța
colaborării dintre CCIRO
Italia și sistemul Camerelor
de Comerț ale României.
Secretarul general, Andrea
Amato a aprofundat condițiile
actuale
ale
sectorului
investițional român, precum și
noile reforme și oportunitățile
puse în aplicare de către cele
două guverne, român și italian,
în favoarea dezvoltării afacerilor și sprijinirii creării unui
mediu favorabil pentru atragerea investitorilor străini, insistând pe domenii ca de
exemplu: sectorul agricol, sectorul energetic, sectorul tehnologic.
Secretarul de Stat al Departamentului pentru IMM, Mediul de Afaceri şi Turism,
doamna Laura Anca Ionescu a
precizat
în
deschiderea
intervenției: ”Îmi exprim de-

plina satisfacție cu privire la
dinamica
ascendentă
a
relațiilor economice bilaterale
dintre România și Italia, Italia
fiind al doilea partener comercial al României, una dintre
cele mai importante piețe de

desfacere din Europa, poarta de
intrare pe piața europeană”. În
continuare doamna Anca Ionescu a prezentat măsurile concrete
adoptate
de
către
Guvernul României în vederea
îmbunătățirii climatului de afaceri în România cu scopul de a
atrage investitorii italieni și investitorii români din Italia spre
economia românească, subliniind oportunităţile oferite de
sectorul întreprinderilor mici şi
mijlocii din ţara noastră, îndeosebi în acele domenii care sunt
complementare celor două economii, cum ar fi: menţinerea

cotei unice de impozitare la
16%, neimpozitarea profitului
reinvestit, măsură care a intrat
în vigoare de la 1 iulie 2014,
reducerea CAS cu 5 puncte
procentuale măsură care a intrat în vigoare la 01 octombrie
2014, eliminarea şi comasarea
unui număr de 92 de taxe şi tarife parafiscale, modificarea
Legii IMM, finalizarea Strategiei Guvernamentale pentru
susţinerea
IMM-urilor
şi
îmbunătăţirea mediului de afaceri – ORIZONT 2020, finali-

zarea unor proiecte de acte normative, precum: legea privind
investitorii individuali – business angels, legea privind incubatoarele de afaceri, legea
privind Mediatorul de credite
pentru IMM. Doamna Anca Ionescu a încheiat precizând:
”Guvernul României își dorește
o colaborare intensă cu CCIRO
Italia, cu care ministerul nostru

are încheiat și un memorandum
de înțelegere, ne dorim cât mai
multe astfel de acțiuni ca să
putem face cunoscute măsurile
adoptate pentru îmbunătățirea
mediului de afaceri”.
Corneliu
Ioan
Dinu,
vicepreședinte CCIRO Italia a
scos în evidență importanța
acestui proiect, care prin redarea încrederii oamenilor de afaceri
români
și
italieni
contribuie la combaterea efectelor negative ale crizei economice și nu numai.
În cadrul lucrărilor a intervenit și domnul Dan Docan,
președinte al Asociației Române pentru Combaterea Contrafacerilor care a evidențiat
gravitatea fenomenului contra-

facerii mărfurilor nu doar la
nivel european, ci la nivel mondial.
Mihai Barbuliceanu a scos în

evidență contribuția importantă
adusă de comunitatea românilor în Italia la Pib-ul României,
dar și problemele cu care se
confruntă nu doar investitorii
români din străinătate, dar și
societatea civilă, asta mai ales
din cauza neimplicării Statului
Român în sprijinirea acestora.
În cadrul forumului au mai
luat cuvântul Călin Matieșpreședintele primei Federaţii
Naţionale a Producătorilor de
Produse Tradiţionale din România, Carlo Capria, Fausto
Capalbo- preşedinte Iceps (Istituto per la Cooperazione Economica Internazionale e i
Problemi dello Sviluppo).
Tot cu ocazia Forumului a
fost discutată posibilitatea ca
CCIRO Italia și primăria Câmpia Turzii să organizeze unul
dintre primele forumuri economice sub egida ”Redăm încrederea investitorilor români și
italieni
în
economia
românească”.
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Misiune economică în zona Viterbo, Roma
Vizite la producători de produse artizanale

Sâmbătă 28 februarie 2015, Camera de
Comerț și Industrie a României în Italia,
CCIRO Italia a organizat în concomitent
cu cea de-a XIV ediție a Forumului Romania-Italia, o misiune economică în zona
Viterbo, lângă Roma.
Datorită acestei misiuni delegația
română formată din membrii primei
Federaţii Naţionale a Producătorilor de
Produse Tradiţionale din România,
prezenți la Roma cu ocazia forumului și a
târgului România Italia au avut ocazia să
viziteze câțiva colegi italieni, producători
de produse artizanale.

Prima locație vizitată a fost societatea
Cimina Dolciaria, terminal industrial
care înglobează filiera agricolă dedicată
cultivării alunelor, principala activitate
agricolă din zona Vico Matrino, Capranica.
Cooperativa se ocupă cu producerea și comercializarea produselor obținute din
alune, în prim plan aflându-se ciocolata,
pasta de alune, creme utilizate pentru produsele de patiserie. Asociații cooperativei
Cimina Dolciaria aduc producția la sediul

filierei agricole, după care primesc dividente care în prezent au ajuns să
depășească 6.000 euro/tonă. Organizarea
efectivă a cooperativei a încântat delegația
română, care a avut doar cuvinte de laudă
la adresa acesteia. Faptul că o cooperativă
relativ mică reușește să garanteze comercializarea producției în proporție de 100%,
la prețurile cele mai mari din Europa a
produs câteva discuții în rândul delegației
române:”Așa da, cu așa o organizare, tot să
muncești ca să ai asigurat un venit maxim.
Oare așa ar fi funcționat și cooperativele
pe care noi le-am închis odată cu venirea
democrației în România.”

O altă fermă agricolă vizitată a fost
Azienda Agricola Monte Jugo, situată la
5 km la nord de Viterbo gestionată de 3
generații, de către familia Ciambella.
Ferma găzduiește 500 de capre rasa Saanen, animale cu o valoare genetică
ridicată, hrănite numai cu furaje și cereale
din producția proprie. Ferma a adoptat un
sistem strict de control al bunăstării animalelor și al calității produselor prin
colaborări constante cu centre de cercetare
și experimentare. Cooperativa se bucură de
o cunoaștere perfectă a sectorului zootehnic, astfel că printr-o combinație perfectă
a producției artizanale împreună cu diverse
sisteme tehnologice avansate se obține o
producție impecabilă de carne, lapte, brânzeturi etc.

Marta în provincia Viterbo, unde practic sa scris istoria vinului Cannaiola, un vin
care reprezintă combinația perfectă între
tehnologia modernă și gustul trecutului.
Anual sunt îmbuteliate maxim 5000 de sticle pe an, asta doar dacă nivelul calitativ
al vinului este maxim. Anul acesta de
exemplu nu a fost produsă nici măcar o
sticlă. Vinul Cannaiola Martino IV, era nelipsit de la masa lui Simon de Brion, care
a fost ales Papă în 1281 sub numele de
Martin IV, de unde i se trage și numele.

Lago Vivo di Bosena este societate
specializată în producția de carpaccio de
pește și produse din pește afumat, produse
tipice bine cunoscute în zonele adiacente
lacurilor. Filozofia companiei se bazează
pe excelența calității produselor și atenție
acordată clienților, menținerea tradiției milenare în ceea ce privește conservarea produselor obținute din pește. Prin prelucrarea
și comercializarea peștelui de lac, cum ar
fi anghila și coregonul, cooperativa
promovează zona Bolsena, mult înafara
granițelor sale teritoriale.

Un alt producător vizitat a fost cooperativa Azienda Agricola Castelli, situată la

Concretizarea noilor idei antreprenoriale este posibilă...

Impactul global al crizei financiare asupra economiei
reale se resimte puternic, iar
economia în ansamblul său este
afectată de o încetinire a
dezvoltării, mai ales dacă este
să ne gândim la societățile mici
și mijlocii.
Misiunea tuturor este aceea
de a relansa economia, iar noi
credem că o contribuție
importantă în cadrul acestui
proces complex s-ar obține prin
susţinerea procesului de startup și prin găsirea unor soluții
concrete cu privire la obstaco-

lele şi provocările întâmpinate
în fazele de lansare și dezvoltare a unei afaceri, cum ar fi
costurile
de
înființare,
birocraţia, accesul la finanţare
etc.
Camera de Comerț și Industrie a României în Italia
(CCIRO Italia) și-a asumat
această misiune de la data
creării sale, continuând prin intermediul proiectului ”Incubatorul de IMM-uri” să sprijine
antreprenorii aspiranți în faza
cea mai delicată a procesului
începerii unei noi activități.
În plus organizația noastră a
căutat mereu soluții la problemele întâmpinate de antreprenorii români în Italia, și nu
numai. Tocmai pentru că ne
dorim să vă ținem la curent cu
toate inițiativele care v-ar
putea fi de ajutor, am dori să vă
prezentăm și Programul StartUp pus la dispoziția tuturor
acelora care doresc să creeze o
nouă societate la Roma sau în
provincie, program creat de

către Camera de Comerț din
Roma.
Această măsură susține activitatea de start-up, diminuând
costurile și încurajând concretizarea noilor idei de afaceri și
crearea de noi întreprinderi, cu
scopul de a sprijini relansarea
productivității, creșterea și
dezvoltarea economică a teritoriului. Programul prevede garantarea cheltuielilor generate
de înființarea noilor societăți,
cu un plafon maxim de 2.500
de euro, fără TVA. Condiția
pentru a putea accesa subvenția
este aceea de a nu avea nicio
altă societate înregistrată pe
numele dumneavoastră.
Pentru a accesa fondurile,
cei care intenționează să creeze
o nouă afacere la Roma sau în
provincie trebuie să se adreseze
unuia dintre birourile implementatoare ale inițiativei, pentru a primi informații și
asistența necesară punerii în
aplicare a noii idei de afaceri și
pentru a prezenta cererea de

acces la subvenție în vederea
creării unei noi afaceri. De
aceea CCIRO Italia împreună
cu Confartigianato Imprese
Roma pot sprijini toți neo-antreprenorii care intenționeză să
acceseze fondurile puse la
dispoziție de Camera de
Comerț din Roma, susținându-i
în procesul de prezentare a cererii pentru crearea unei noi
afaceri, acordând asistență și
consultanță în procesul de
pregătire a cererii de accesare a
fondurilor.
Pentru
mai
multe
informații legate de regulamentul general de accesare a fondului contactați biroul nostru
operativ CCIRO Italia (Camera
de Comerț și Industrie a României în Italia) situat în Largo
Carlo Salinari, 19 - 00142
Roma, Tel.: +39 06/31057771,
Email: andra.enea@cciro.it,
Web: www.cciro.it.
Andra ENEA
Responsabil sediu operativ
CCIRO Italia
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CCIRO ITALIA partener oficial FUTURALLIA
București, cea de-a 20-a ediție

Roma, 24 martie 2015

CCIRO ITALIA partener oficial FUTURALLIA pentru Italia în organizarea celei de-a
20-a ediții a Forumului Mondial de afaceri B2B, FUTURALLIA Bucharest 2015, care
va avea loc în perioada 10-1112 Iunie 2015 aduce anul acesta ca și noutate o participare
profesională a antreprenorilor
români din Italia și a investitorilor italieni interesați să își
dezvolte afacerile sau să
investească în România.
FUTURALLIA
Bucharest
2015 este un forum mondial
de întâlniri de afaceri, organizate după modelul BtoB adresat
managerilor de IMM-uri aflate
în căutarea unor parteneriate
strategice comerciale, financiare și tehnologice, care le
oferă acestora ocazia de a-și
dezvolta afacerile pe plan
internațional.
În colaborare cu toți ceilalți
participanți (din Italia) la forumul FUTURALLIA Bucharest
2015, CCIRO Italia va organiza
concomitent cu lucrările evenimentului, cel puțin alte două
forumuri economice adresate
participanților din Italia.
Aceste evenimente vor fi organizate tot în cadrul Romexpo
București și se vor bucura de
prezența instituțională a statului român: miniștri, secretari de
stat care vor prezenta politicile
statului
român
destinate
susținerii și atragerii investitorilor străini, reprezentanți din
cadrul administrației județene
care vor prezenta oportunitățile
de dezvoltare economică la
nivel local.
Tematica acestor întâlniri,
”Redăm încrederea investitorilor români și italieni în economia românească” a fost deja
lansată în cadrul celei de-a XIV
ediție a Forumului Economic
România-Italia,
care
s-a
desfășurat în data 28 februarie
2015 la Roma. Toți antreprenorii din Italia, care vor participa
la lucrările forumurilor organizate de CCIRO Italia și FUTURALLIA vor beneficia de
informații cu privire la accesarea programelor și a fondurilor
europene disponibile în România.
Obiectivul comun al acestor
evenimente este acela de a
reuni într-un singur loc sute de
participanți din toate părțile
lumii, societăți naționale și
internaționale din toate sectoa-

rele de activitate, șefi de misiune din întreaga lume, cu scopul de a crea ambientul
economic perfect, prolific unei
viitoare dezvoltări a propriei
activității în cadrul unei rețele
internaționale a oamenilor de
afaceri.
În cadrul acestor evenimente
se oferă ocazia unică de a participa până la 16 întâlniri individuale BtoB programate cu
parteneri de afaceri din toate
domeniile de activitate.
Participarea la aceste eveni-

mente implică achitarea primei
taxe de înscriere la Forumul
Futurallia Bucharest 2015.
CCIRO Italia în calitate de partener
Futurallia,
asigură
participanților din Italia servicii suplimentare contracost și
anume: transfer de la aeroportul Otopeni către hotel, de la
hotel către Romexpo, cazare 3
nopți Phoenicia Grand Hotel
4**** si participarea la Forumurile economice organizate
de CCIRO Italia sub egida
”Redăm încrederea investitori-

lor români și italieni în economia românească” din zilele 1112 iunie 2015.
Relații suplimentare:
Andra ENEA - Responsabil
birou operativ CCIRO Italia,
Tel.: +39 06/31057771,
Email: andra.enea@cciro.it

Revistă bilingvă
editată de CCIRO Italia
se distribuie gratuit

Coordonator publicaţie:
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

6 Info Camera Italia

mai/2015

Nou ciclu al Forumurilor Economice
România-Italia

Camera de Comerţ şi Industrie a României în Italia
(CCIRO Italia) continuă sub
sloganul ”Redăm încrederea
investitorilor români și itaîn
economia
lieni
românească”, ciclul Forumurilor Economice România-Italia.
CCIRO Italia în strânsă colaborare cu Guvernul României,
prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și
Mediului de Afaceri și cu Camera de Comerț și Industrie a
României organizează trei evenimente importante la Perugia,
Torino și Catania în zilele 13,
14 și respectiv 15 mai 2015.

Schimburile comerciale dintre Italia şi România au atins un
nivel record anul trecut, de
12,5 miliarde de euro, a anunţat
Ambasadorul
Italiei
la
Bucureşti, ES Diego Brasioli.
În acelaşi timp numărul firmelor italiene nou înfiinţate în
România a crescut cu zece la
sută în 2014.
"Anul trecut nu a fost un an
foarte uşor, dar în ciuda acestui
fapt am observat o creştere cu
10 la sută a numărului firmelor
italiene care s-au înfiinţat în
România şi acest lucru a fost
foarte important şi a demonstrat încă o dată, în ciuda
aparenţelor, că italienii au încredere în România. Am atins
un nivel record de schimburi
comerciale de aproximativ 12,5
miliarde euro. Perspectivele
sunt foarte bune, avem date şi
informaţii încurajatoare asupra

Scopul acestor evenimente
este acela de a reuni investitori,
specialiști, oameni de afaceri
români și italieni, reprezentanți
ai Guvernului României și ai
Instituțiilor din Italia, în vederea intensificării dialogului biidentificării
lateral,
inițiativelor și a soluțiilor privind dezvoltarea relațiilor economice și culturale dintre
România şi Italia.
Obiectivul principal este redarea încrederii tuturor celor
care doresc să investească în
România deoarece mediul de
afaceri, investitorii români din
Italia, investitorii italieni

interesați să intre pe piața
românească au nevoie de încredere, încredere în instituțiile
statului român, în partenerii comerciali și în instituțiile bancare, iar această încredere
trebuie garantată, în primul
rând de instituții cum ar fi: Guvernul României, Camera de
Comerț și Industrie a României
precum și de toate celelalte
structuri care au prevăzut în caietul de sarcini misiunea de a
proteja și sprijini investitorii.
Ne dorim ca prin aceste evenimente să reușim să elaborăm
noi propuneri şi soluţii de sprijin pentru oamenii de afaceri

Schimburi economice România - Italia de peste

12 miliarde de euro,

se confirmă previziunile CCIRO Italia

acestei evoluţii", a afirmat
Diego Brasioli, potrivit Mediafax.
România este un loc foarte
apreciat şi de încredere pentru
investitorii italieni, iar nivelul
schimburilor comerciale între
Italia şi România este unul foarte bun, "dar se poate face mai
mult", a mai spus Ambasadorul
italian.
Aceste cifre confirmă previziunile făcute de Camera de
Comerţ şi Industrie a României
în Italia (CCIRO Italia), în
legătură cu potenţialul de
creştere economică pe relaţia
România - Italia. "Principalul
motiv pentru care am înfiinţat

CCIRO Italia în 2013 a fost
tocmai convingerea că aceste
schimburi economice au un
mare potenţial de creştere. Activitatea intensă a CCIRO Italia
de la înfiinţare până acum, formurile economice şi misiunile
economice organizate în România cu investitori din Italia au
reprezentat contribuţia noastră
la acest rezultat record. Parteneriatul între Guvernul României prin Ministerul Energiei,
Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri și
CCIRO Italia dar şi excelenta
colaborare dintre CCIRO Italia
şi Camera de Comerț Națională
a României vor contribui şi mai

interesaţi să investească în ecoromânească,
să
nomia
prezentăm participanţilor politicile statului român precum şi
investiţionale
oportunităţile
în
economia
prezente
românească.
Totodată, în cadrul acestor
evenimente vom căutăm soluţii
de sprijin concret pentru cei
45.000 de antreprenori români
din Italia, prezentându-le acestora şi oportunităţile de a investi în România.
Biroul de comunicare
CCIRO Italia

mult la dezvoltarea schimburilor economice România-Italia
prin programul ”Redăm încrederea investitorilor români și
italieni
în
economia
românească” lansat la Roma pe
28 februarie 2015 de către cele
3
instituții",
a
afirmat
preşedintele CCIRO Italia,
Eugen Terteleac.
Preocupările pentru sprijinirea schimburilor economice şi
atragerea investitorilor români
din
Italia
ale
Camerei
Naționale denotă și din faptul
că CCIRO Italia reprezintă interesele sistemului cameral românesc în Italia, preşedintele
CCIRO Italia, Eugen Terteleac
fiind consilier onorific personal
al preşedintelui Camerei de
Comerţ şi Industrie a României, Mihai Daraban.
Biroul de comunicare
CCIRO Italia
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Forum economic CCIRO Italia la Perugia
Peste 50 de antreprenori români și italieni

Camera de Comerț și Industrie a României în Italia,
CCIRO Italia a organizat miercuri 13 mai 2015 la Perugia
cea de-a XV ediție a Forumului Economic România-Italia,
în colaborare cu Guvernul României prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și
Mijlocii și Mediului de Afaceri
și cu Camera de Comerț și Industrie a României, eveniment
care s-a desfășurat în prestioasa
Sala Rossa a Camerei de
Comerț a Perugiei, sub sloganul ”Redăm încrederea investitorilor români și italieni în
economia românească”.

resante între Regiunea Umbria
și orașele din România, ca de
exemplu Cluj și Sibiu, proiecte
care ar fi putut să contribuie în
mod activ la o efectivă dezvoltare economică a regiunilor române, însă din păcate aceste
proiecte s-au pierdut odată cu
schimbările geopolitice din România. În acest moment cred cu
tărie că prin CCIRO Italia aceste proiecte vor fi reluate,
bineînțeles neexcluzând colaborarea cu Universitatea din
Perugia și Academia Română,
structură cu care am înțeles că
CCIRO Italia a început deja să
elaboreze anumite proiecte im-

cu 10%.”
Raphael NAZARUK a dorit
să punctualizeze faptul că Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de
Afaceri şi Turism (DIMMMAT)
din cadrul Guvernului României a semnat în data de 4 decembrie 2014 împreună cu
Camera de Comerţ şi Industrie
a României în Italia (CCIRO
Italia) un memorandum de
înțelegere prin care cele două
instituţii s-au angajat să conlucreze în elaborarea şi implementarea unor politici de
susţinere a investitorilor români şi italieni interesaţi să

tului noului Cod Fiscal.
Astfel prin inițiativa dlui
Beciu se introduce reglementarea principiului <in dubio contra fiscum>, care susține
umătoarea ipoteză: în caz de
dubiu cu privire la normele fiscale interpretarea se face în
favoarea contribuabilului,
eliminându-se astfel abuzurile
ANAF.”
Președintele Eugen Terteleac a ținut să mulțumească tuturor instituțiilor române care
au făcut posibilă realizarea
evenimentului Guvernul României, Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Deschiderea oficială a forumului i-a revenit Secretarului
General al Camerei de
Comerț a Perugiei, domnul
Mario Pera care a reconfirmat
nu doar importanța ci și rezulgrație
obținute
tatele
colaborării dintre Camera de
Comerț și Industrie a României
în Italia și Camera de Comerț
din Perugia prezentând totodată
o sinteză a evoluției ascendente
a schimburilor economice dintre Regiunea Umbria și România:”Datorită strânsei cooperări
cu CCIRO Italia am reușit să
dezvoltăm o bună colaborare și
cu cele 2000 de societăți constituite de cetățeni români în
Regiunea Umbria.”

portante. Aș dori să adaug că îi
dau deplină dreptate domnului
președinte Terteleac, în ceea ce
privește faptul că Reforma Sistemului Cameral din Italia trebuie accelerată pentru a da
soluții concrete și imediate tuturor acelor întreprinderi mici
și mijlocii care în prezent sunt
în dificultate.”

economia
în
investească
românească și în redarea încrederii în economia românească
atât a investitorilor români din
străinătate, cât și a investitorilor italieni. ”Misiunea Ministerului Energiei, Întreprinderilor
Mici și Mijlocii și Mediului de
Afaceri este crearea unui mediu
favorabil dezvoltării inițiativei
private și a spiritului antreprenorial, sprijinirea procesului de
înființare de noi întreprinderi,
precum și îmbunătățirea climatului mediului de afaceri.
În acest sens prin initiațiva
domnului Secretar de Stat,
Cătălin Beciu în România s-a
desfășurat, în premieră o
importantă campanie națională,
care a prevăzut întâlniri cu
reprezentanți ai mediului de
afaceri românesc, în vederea
identificării problematicilor
privind buna desfășurare și
dezvoltare a activităților din
această
privat,
sectorul
problematică regăsindu-se la
nivel național în cadrul proiec-

și Mediului de Afaceri precum
și gazdelor Camera de Comerț
din Perugia și Regiunea Umbria. Eugen Terteleac în continuare a prezentat pe scurt
proiectele CCIRO Italia printre
care amintim, FUTURALLIA
Bucharest 2015, forumul mondial de întâlniri de afaceri, organizate după modelul BtoB
adresat managerilor de IMMuri aflate în căutarea unor parteneriate strategice comerciale,
financiare și tehnologice, care
va avea loc în perioada 10-1112 Iunie la București precum și
evenimentul din 29 iulie de la
Expo 2015, ziua României.
Totodată ceilalți peste 50 de
participanți, oameni de afaceri
români și italieni, după închiderea lucrărilor forumului au
dezbătut îndelung programele
active de redare a încrederii investitorilor români și străini în
economia românească.

În cadrul lucrărilor a intervenit și domnul Giampiero Rasial
reprezentant
melli,
Relații
Serviciului
Internaționale și Cooperare
al Regiunii Umbria: ”De-a
lungul timpului au fost dezvoltate foarte multe proiecte inte-

Ministrul Secretar de Stat
Cătălin Beciu, reprezentat de
consilierul personal Raphael
NAZARUK, a ținut să scoată
în evidență următoarele: ”Este
îmbucurător să vedem că
această încredere în economia
românească nu revine numai
în
români
investitorilor
străinătate ci și investitorilor
italieni, iar acest lucru este vizibil în ceea ce privește schimburilor comerciale dintre Italia
și România, care în 2014 au
atins un nivel record de 12,5
miliarde de euro, în timp ce
numărul firmelor italiene nou
înfiinţate în România a crescut

Biroul de comunicare
CCIRO Italia
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Radu Hanga, primarul municipiului Câmpia Turzii
”Acordăm facilități investițiilor de peste 500.000 de euro”

Stimate domnule primar al
municipiului Câmpia Turzii,
Radu HANGA, care este în
momentul de faţă prioritatea
municipiului?
Dorim să asigurăm o creştere
economică durabilă. Este o
prioritate strategică a Municipiului Câmpia Turzii şi se
realizează prin implementarea
unor politici eficiente de stimulare a activităţii investiţionale
industriale.
dezvoltării
şi
Astfel, am înfiinţat PARCUL
CÂMPIA
INDUSTRIAL
TURZII.
Acesta se întinde pe o
suprafaţă de 51 445 m.p. şi
reprezintă o zonă economică
delimitată în care operatorii
economici se localizează şi pot
desfăşura activităţi economice,
de cercetare ştiinţifică, de
producţie industrială şi servicii, de valorificare a cercetării
ştiinţifice sau de dezvoltare
tehnologică, având acces la
infrastructură si utilităţi, inclusiv facilităţi specifice. Până la
finele anului suprafaţa Parcului
Industrial va fi extinsă cu încă
circa 10 hectare.
Parcul industrial este situat
în vestul municipiului şi are
acces direct la drumul asfaltat
de
nord
la
delimitat
str.Laminoriştilor (DN15).În
partea de vest este delimitat de
drumul de acces în zona
industrială Reif, la sud de zona
industrială Reif, iar la est de
SC Mechel SA.
Terenul Parcului Industrial
are delimitate 5 parcele, astfel:
1 parcelă mare de 19 000 mp şi
4 parcele cu suprafeţe cuprinse
între 6960 mp si 8787 mp. Parcelele au un front de 50 m la
strada de acces. Pe aceste parcele pot să fie construite hale
industriale, de producţie şi de
depozitare, logistice şi altele,
cu suprafeţe cuprinse între
3000 mp si 5500 mp dar şi de
alte dimensiuni dacă sunt
solicitări. Terenul este amplasat
în intravilanul municipiului
Câmpia Turzii şi este proprietatea municipiului Câmpia Turzii.
În conformitate cu Ordinul
Ministerului Dezvoltării şi
Administraţiei Publice nr.768,
în data de 17 aprilie 2015, sa acordat TITLUL DE PARC
INDUSTRIAL pentru Societatea Administrator Parc Industrial Câmpia Turzii SRL,
societate care administrează
INDUSTRIAL.
PARCUL
Astfel, a devenit un veritabil

pun de atracţie pentru care municipalitatea aplică o strategie
de dezvoltare a climatului de
afaceri ce are drept scop dimiprin
costurilor
nuarea
îmbunătăţirea accesului la factorii de producţie, aplicând
pentru atragerea investitorilor
facilităţi fiscale conform schemei de minimis.

Ce facilităţi acordaţi investitorilor?
Consiliul local al municipiului Câmpia Turzii a adoptat
două hotărâri în acest sens-pentru atragerea investiţiilor şi
susţinerea dezvoltării economice a Municipiului Câmpia
Turzii. Dintre facilităţile oferite de noi pentru investiţii, pe
lângă acordarea tratamentului
amintesc
nediscriminatoriu,
facilităţile pentru cei care
efectuează investiţii pe teritoriul municipiului Câmpia Turzii de peste 500.000 Euro şi
care în momentul depunerii cererii sunt deja create noi locuri
de muncă în municipiul Câmpia
Turzii, ca urmare a realizării
investiţiei, astfel: pentru întreprinderi mijlocii - cel puţin 50
locuri noi de muncă şi pentru
întreprinderi mici - cel puţin 30
locuri noi de muncă.Acestea
trebuie să fie ocupate efectiv,
nefiind luate în calcul posturile

vacante.
Acordarea ajutorului de miinvestiţia
pentru
nimis
efectuată este condiţionată de
şi
proprietăţii
menţinerea
destinaţiei acesteia pentru o
perioadă de minim 3 ani de la
data finalizării investiţiei.
Facilităţile fiscale care
se pot acorda investitorilor persoane juridice sunt şi scutirea
de la plata impozitului pe
clădiri şi pentru terenul aferent
pentru investiţiile nou realizate
de peste 500.000 de euro, altele
decât locuinţe, pe o perioadă de
3 ani, în intervalul de valabilitate a schemei de minimis şi în
limita echivalentului în lei a
valorii maxime de 200.000 de
euro acordate unei întreprinderi
unice, respectiv 100.000 de
euro în cazul societăţilor care
desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier de
mărfuri în contul terţilor sau
contra cost, de la data de întâi
a lunii următoare celei în care
s-au recepţionat lucrările autorizate.
Ajutorul de minimis nu se
cumulează cu ajutorul de stat
acordat în legătură cu aceleaşi
costuri eligibile.
Aceste facilităţi au scopul de
a încuraja potenţialii investitori
şă-şi dezvolte activităţile în
parcul industrial, cu efecte be-

nefice atât asupra investitorilor
cât şi a municipiului şi
cetăţenilor lui.
Problematica socială la nivelul localităţii este complexă,
specifică unei zone monoindustriale. În prezent gradul de
ocupare a forţei de muncă este
scăzut, în schimb forţa de
este
existentă
muncă
specializată pe diferite domenii
de activitate. Pe lângă atragese
investiţii,
de
rea
implementeză proiecte care
formează specialişti pe diferite
meserii: stivuitorişti, mecanici
auto, vulcanizatori, în domeniul IT, antreprenori şi altele,
în funcţie de solicitările care
sunt pe piaţa muncii.

Ce transmiteţi cititorilor
Buletinului Informativ al Camereri de Comerţ şi Industrie
a României în Italia?
În primul rând vă multumesc
dumneavoastră pentru oportunitatea şi sprijinul acordat ca
intermediul
prin
dumneavoastră să fac cunoscut
faptul că municipiul nostru este
interesat să atragă investitori
care să valorifice PARCUL INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII.
Sper ca mesajul meu să ajungă
la cei interesaţi şi îi invit să ne
contacteze.

mai/2014

Membru susținător al CCIRO Italia
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Premierul Victor Ponta, invitaţie pentru românii din străinătate de a investi în România:
Domnule prim ministru,
care este importanţa pe care
o acordă Guvernul României
oamenilor de afaceri români
din diaspora?
«Mediul de afaceri românesc
din diaspora este foarte important pentru noi, din mai multe
puncte de vedere: investitorii
români în afară arată că economia românească se dezvoltă şi
se extinde; în acelaşi timp, vorbim de un anumit prestigiu pe
care îl câştigăm.
rând,
ultimul
în
Nu
investiţiile române în afara ţării
pot duce la parteneriate care să
aducă investitori străini în România.
În toate vizitele mele externe, am pus mult accent pe
interesului
promovarea
afaceri
de
comunităţii
româneşti în exterior, încercând
să identific oportunităţi pentru
aceştia de investi în afară.»

Există facilităţi pentru investitorii străini care investesc în România, care ajung

şi la zeci de milioane de euro,
cum a fost în cazul Pirelli.
Pentru cetăţenii români din
străinătate care vor să
investească în ţară, există
vreo facilitate?
«Un lucru trebuie să fie clar.
Nu tratatăm discriminatoriu investitorii. Nivelul investiţiei şi
dacă aceasta este sau nu una
strategică determină anumite
condiţii mai mult sau mai puţin
favorabile pentru investiţii.
Românii din afară sunt oricând bine-veniţi să investească
acasă. De altfel, românii din
afară, toţi, au contribuit
substanţial în ultimii zece ani
economiei
creşterea
la
româneşti, prin banii trimişi în
ţară.»

Punctele de atracţie ale Roinvestiţii
pentru
mâniei
străine sunt cota unică de
16% şi costul redus al forţei
de muncă. Cât timp se va mai
menţie această cotă şi cât
timp salariile românilor vor
mai concura cu cele din

China?
«Cota unică de impozitare a
profitului nu se va modifica.
Nu avem în plan o astfel de
modificare. Suntem adepţii
stabilităţii fiscale, tocmai pentru a crea un mediu propice
investiţiilor.
În ceea ce priveşte salarizarea, se remarcă faptul că şi
aceasta începe să crească, inclusiv ca urmare a unei
pregătiri tot mai bune a forţei
de muncă.
Cred că investiţiile vor continua să vină atâta timp cât România va oferi un mediu politic
şi economic stabil. Nu salarizarea va fi factorul decisiv pentru
a atrage investiţii străine.
De altfel, tot mai multe firme
mari deja prezente în România
continuă să mărească volumul
investiţiilor şi anunţă extinderea afacerilor pe care le au în
ţara noastră. Anul trecut am înregistrat un nivel record al
prin
străine,
investiţiilor
comparaţie cu ultimii patru
ani.»

”Un deceniu de creștere economică”

Dorința Președintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu:
Domnule
preşedinte,
ocupaţi a doua funcţie în Statul român, un stat din care un
sfert din populaţie a emigrat.
Care credeţi că sunt cele mai
importante consecinţe negative şi pozitive ale acestui fenomen?
«Eram Prim Ministru al României în 2007, atunci când am
aderat la Uniunea Europeană,
iar o serie de ţări au deschis
piaţa muncii pentru cetăţenii
români. La acea dată mulţi români plecaseră deja în ţări ale
UE pentru a-şi găsi locuri de
muncă, dar după aderarea ţării
noastre la UE acest fenomen a
luat amploare. Astăzi sunt milioane de români care lucrează
în străinătate. Îi privesc pe toţi
ca fiind o parte a naţiunii noastre. Cred că noi toţi, cei de
acasă şi cei din străinătate,
putem avea o viaţă mai bună
asumându-ne
identitatea
românească, fiind alături unii
de alţii, aşa cum am fost timp
de secole de-a lungul istoriei.
Comunităţile româneşti din
ţările mai dezvoltate economic
ale UE au un rol pozitiv în dezvoltarea României. Încă de la

început remitenţele au sprijinit
economia naţională, dar acum
am ajuns în situaţia în care românii din străinătate pot deveni
investitori în România, singuri
sau împreună cu parteneri
străini.
Pot
deschide
oportunităţi de afaceri pentru
întreprinderi româneşti. Ei
reprezintă o şansă foarte mare
pentru economia românească şi
depinde de noi să valorificăm
această oportunitate, eventual
uitându-ne la modele precum
Scoţia sau Irlanda.
Evident, sunt şi consecinţe
negative: cei plecaţi reprezintă
o forţă de muncă importantă,
sunt tineri, mulţi dintre ei au
beneficiat de educaţie plătita de
contribuabilii români în domenii precum medicina. Dar, pe
de altă parte, noi nu ignorăm
faptul că oamenii au dreptul să
ia decizii importante cu privire
la propria viaţă.»

La Roma funcţionează de
un an o reprezentanţă a Camerei de Comerţ a României
care, pe lângă sprijinul oferit
întreprinzătorilor români locali, încearcă să direcţioneze
investitori italieni spre Ro-

mânia.
Cum
ar
putea
instituţiile statului să sprijine
activitatea acestei Camere,
având în vedere că acum nu
există acest sprijin?
«Este în interesul României
să întindă mâna către toţi cei
care sunt posibili investitori în
ţara noastră şi cu atât mai mult
întreprinzătorilor români care
au construit afaceri în afara
ţării şi care sunt dispuşi să
investească în România, singuri
sau împreună cu parteneri
străini. De altfel, încurajarea
lor ar trebui să fie o parte
importantă a strategiei noastre
economice şi de aceea trebuie
să existe structuri ale statului
care să ofere suport acestor posibili investitori.»
Când credeţi că România
va fi primită în zona euro şi
ce paşi trebuie făcuţi până
atunci?
«Aderarea la zona Euro este
o decizie economică plină de
consecinţe, ea se va lua pe baza
cântăririi multor argumente şi
va implica nu doar conducerea
politică a ţării ci şi Banca
Naţională
şi
mulţi
alţi
specialişti.
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Angel Tîlvăr, Ministru delegat pentru Relaţiile cu
Românii de peste hotare
”Prin intermediul relațiile comerciale dintre România și Italia
cetățenii ambelor țări conlucrează la realizarea bunăstării”

Discursul domnului Angel
Tâlvăr – Ministru delegat
pentru Relaţiile cu Românii
de peste hotare din cadrul
celei de-a XVI-a ediții a Forumului Economic Româniala
organizat
Italia,
Consulatul General al României la Torino, în ziua de 14
mai 2015, ”Redăm încrederea
investitorilor români și italieni
în economia românească”

români care trăiesc în Italia sau
de antreprenori italieni care
trăiesc în România. Este și
aceasta o realitate puternică a
economiei care influențează de
asemenea balanța comercială,
iar greutatea ei este pe zi ce
trece din ce în ce mai mare. Cu
toții, oameni politici, oameni
de afaceri și nu numai, trebuie
să acordăm atenție acestei
realități. Ea contribuie în mod

Dragi antreprenori români și
italieni,

direct la prosperitatea oamenilor, o properitate care ajunge pe
drumul cel mai scurt la ei, reflectându-se în dezvoltare.

Relațiile comerciale dintre
România și Italia contribuie la
dezvoltarea potențialului de
creștere economică pe relația
dintre cele două state. Totodată
acestea vin să consolideze
legăturile stabilite între cele
două țări și popoare. Motivul
este simplu: prin intermediul
lor cetățenii ambelor țări
conlucrează la realizarea
bunăstării.
Italia este unul dintre principalii parteneri economici ai
României, fapt care reconfirmă
și din această perspectivă
relațiile de cooperare excelente. Vorbim despre o legătură
deosebită, în care se regăsesc
numeroși factori. Putem enumera marii actori economici și
marile companii italiene, care
au proiecte, au investiții și au
contacte în România+. Ele
susțin balanța comercială și
cântăresc determinant în dinamica schimburilor.
Există însă și un nivel al
relațiilor economice care se
stabilesc la nivel uman. Este
nivelul întreprinderilor mici și
mijlocii, create de antreprenori

Evenimente precum acest
forum subliniază câtă greutate
are această realitate, cât de
consistentă din punct de vedere
economic, cât de mulți oameni
sunt implicați în ea și cât de
importantă este pentru ei.
În Italia există o comunitate
numeroasă de români, una dintre cele mai mari, nu doar din
Uniunea Europeană, ci chiar
din lume. Acești români sunt
o partea a economiei italiene
și a celei românești în același
timp. Ei muncesc în Italia, fie
ca angajați, fie ca antreprenori
contribuind la realizarea produsului intern brut al acestei țări.
În același timp ei trimit o
partea din câștigul lor în România, însă cel mai îmbucurător
este faptul că printre români,
există din ce în ce mai mulți
antreprenori, oameni care și-au
pus în lucru ideile de afaceri.
Acești oameni creează locuri
de muncă în Italia, acești oameni creează o parte din PIB–
ul italian. Ei cunosc bine piața
românească și avantajele acesteia. Ei importă din România

și exportă spre România dinamizând procesele de producție
din economia noastră. Acești
antreprenori români din Italia
s-au format într-un mediu dinamic, competitiv într-o cultură
de afaceri cu tradiție. Ei aduc
în România valori și aptitudini
de care avem nevoie.

Referindu-mă la denumirea
acestui forum, ”Redăm încrederea investitorilor români și
economia
în
italieni
românească”, aș dori să închei
acest mesaj spunându-vă să
aveți încredere în economia
românească care are o serie
de avantaje: este o economie
tânără, emergentă care oferă
oportunități de creștere foarte
mari. Este o economie în care
este mult spațiu de cucerit pen-

tru un întreprinzator. Mi-aș
dori ca acest lucru să fie cunoscut de oamenii de afaceri români din Italia.
Vă așteptăm așadar cu drag
să veniți să dezvoltați afaceri
acasă. Ați muncit și munciți în
Italia, dar am convingerea că
legați
mereu
rămas
ați
sufletește de țară.

De aceea vă invit să deveniti
parte a economiei României.
Mulți antreprenori străini au
descoperit acest lucru și mulți
dintre aceștia sunt italieni.
Veniti și voi, veți redescoperi
România ca pe o țară în care
afacerilor voastre pot fi dezvoltate.
Cu drag,
Angel Tîlvăr
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“Constat o dinamică ascendentă a
relaţiilor economice bilaterale
dintre România şi Italia”
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Interviu cu Andrei Dominic GEREA, Ministrul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

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

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

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

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

Camera de Comerţ şi Industrie a României în Italia
(CCIRO Italia) a inaugurat începând cu data de 12 martie
2015, la București în sediul Camerei de Comerț și Industrie a
României, un nou sediu operativ. Pentru organizația noastră,
deschiderea
noului
birou
reprezintă un obiectiv îndeplinit care va permite accesul tuturor antreprenorilor români
din Italia și investitorilor italieni la o gamă completă de servicii, oferite în colaborare cu
cel mai important for de reprezentare a oamenilor de afaceri
români din ultimii 150 de ani și
exponent al economiei libere
de piață și anume Camera de
Comerț și Industrie a României
care contribuie activ la dezvoltarea mediului de afaceri și,
implicit, a României.
CCIRO Italia, din motive de coerență, consecvență și
respect a angajamentelor și
responsabilităților asumate la
data creării sale, și condusă de

voința de a continua activitatea
de sprijinire a societăților române care operează în Italia
precum și a celor italiene care
funcționează în România, prin
inaugurarea acestui nou sediu a
decis să extindă propria rază de
acțiune îndreptându-se astfel
spre firmele din România care
vor să intre pe piaţa italiană și
invers.
Activitatea noului sediu va
integra serviciile deja oferite
de CCIRO Italia printre care
reamintim: sprijinirea start-up
antreprenorial prin intermediul
proiectului ”Incubatorul de afaceri”, proiect creat cu scopul de
a promova realizarea concretă a
ideilor inovative și crearea de
noi companii în contextul
pieței românești, companiilor
în prima fază a procesului de
investiții în economia română
și cea italiană, furnizarea
informațiilor cu privire la sistemul cameral român și italian,
implementarea de soluții concrete în vederea rezolvării pro-

blemelor privind managementul antreprenorial, facilitarea
participării membrilor asociați
ai CCIRO Italia la târguri de
profil organizate în Italia sau
România.
Unul dintre serviciile de
bază al organizației noastre,
”Incubatorul de IMM-uri”, deja
implementat în noul birou
reprezintă un sistem de
asistenţă şi informare care
preia toate informaţiile de la
interesaţi (domeniul de activitate, ramură economică de interes,
capital
de
investit,
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 fezabilitate,
finanţări proiecte din sectorul
public/privat, individualizarea
posibililor parteneri, locaţiilor,

terenurilor, etc. În acest fel ”Inde
IMM-uri”
cubatorul
și
simplifică
pregăteşte
birocraţia instituţională atât în
România, cât şi în Italia pentru
deschiderea şi autorizarea unor
noi afaceri.
În plus datorită acestui nou
sediu vor putea fi implementate
toate obiectivele prevăzute în
cadrul Memorandumului de
Înțelegere încheiat între Guvernul României, prin Ministrul
Energiei, Întreprinderilor Mici
și Mijlocii și Mediului de Afaceri și CCIRO Italia.
Totodată toate evenimentele
organizate de către CCIRO Italia în România, pe modelul Forumului Economic organizat de
CCIRO Italia la Universitatea
Politehnică din Bucureşti, și al
Misiunii Economice BucureștiPalatul Parlamentului mai 2014
vor fi organizate în prestigioasa
locație a Camerei de Comerț a
României.
Biroul de comunicare
CCIRO Italia

Eu ge n Te r te le ac, p re șe dinte le CCI RO I talia:

”Investitorii români din Italia sunt oameni foarte valoroși,
pragmatici, cu experiență antreprenorială”

Profit de această ocazie pentru a mulțumi membrilor Camerei de Comerț și Industrie a
României în Italia, partenerilor
și colaboratorilor noștri pentru
încrederea pe care au demonstrat-o față de proiectului nostru.
În cele ce urmează aș dori să
mă axez pe cuvântul ”încredere”. Programul ”Redăm încrederea investitorilor români
și
italieni
în
economia
românească”, program demarat
împreună cu Guvernul României și cu Camera de Comerț a

României este un exemplu de
bună practică, inspirat tot din
încrederea care ne-a fost
acordată de către antreprenorii
români din Italia. Cu aceștia
din urmă ne-am consultat asupra acestui program. Am înțeles
cu toții nevoile investitorilor
români din diaspora, mulți dintre ei au încercat de-a lungul
timpului să investească în economia românească, însă din
cauza unor factori perturbanți
și denigranți la adresa economiei românești și anume:
corupția,
birocrația
instituțională, mulți investitori
au eșuat, au falimentat, însă
prin programul nostru reușim
să eliminăm de la bun început
aceste piedici. Pregătim toate
demersurile împreună cu cei
care doresc să investească în
economia românească și îi conducem pe partenerii noștri până
la atingerea obiectivelor de
bază ale unei investiții, misiunea noastră fiind aceea de a
sprijini start-upul antreprenorial prin intermediul proiectului
„Incubatorul de afaceri”, cu
scopul de a promova realizarea
concretă a ideilor inovative și
crearea de noi companii în contextul pieței românești.
Am descoperit împreună cu

instituțiile românești partenere
ale programului nostru, faptul
că investitorii români din diaspora sunt oameni foarte
valoroși,
pragmatici,
cu
experiență antreprenorială și cu
mari ambiții.
Dacă ne gândim doar la faptul că în Italia sunt peste
45.000 de societăți create de
cetățeni români, dintre care
10.000 au fost înființate în timpul celor mai grei ani de criză
și anume între 2011 și 2014,
asta ne spune tot despre dinamismul românilor de succes din
diaspora.
Noi ca și organizatie am primit încredere de la acești oameni și pentru asta le
mulțumim. Am văzut de-a lungul timpului câteva idei de programe
pentru
atragerea
investitorilor români din diaspora și am inteles de la bun început că nu vor funcționa și aș
dori cu această ocazie să vă
spun motivul: când în cadrul
unui proiect te adresezi românilor de succes din diaspora
spunându-le ”cu ce vă putem
ajuta” sau ”noi vă vom ajuta să
investiți în România”, ”noi vă
punem la dispoziție instrumente” este din start o abordare
greșită.

Investitorii români din diaspora nu cred în aceste capcane, stiu cum să se ferească.
Au învățat multe din vicleniile
occidentului și din acest motiv,
insist ca cel de-al doilea cuvânt
pe ordinea de zi, după încredere să fie cooperare, exact așa
am început proiectul camerei
de comerț din Italia, prin cooperare cu instituțiile atât cele
ale Statului Italian, cât și cele
ale Statului Român, prin cooperare cu sistemul cameral românesc și cel italienesc.
Am reușit să intermediem
parteneriate importante între
investitori români și italieni.
Totodată suntem mândri că s-au
adeverit previziunile noastre cu
privire la schimburile economice România – Italia, care
conform celor anunțate de Ambasadorul Italiei la Bucureşti,
ES Diego Brasioli, au depășit
nivelul record de peste 12 miliarde de euro.
Vă rugăm să ne contactați și
să ne sugerați proiectele
dumneavoastră și ideile inovative care pot contribui la dezvoltarea Camerei de Comerț a
României în Italia și nu în ultimul rând la dezvoltarea
economică a României și a Italiei.
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PROIECT DE ȚARĂ,
Ec. Marian BRESCAN – Președinte TOP EXPERT

România deține o pondere
foarte importantă a economiei
în zona rurală și trebuie să facă
un efort semnificativ pentru
modernizarea și valorificarea
potențialului de resurse naturale și umane care, pentru moment, se află într-o relativă
abandonare.
În acest an grupuri de
profesioniști din economie,
împreună cu personalități marcante din cadrul Academiei
de
susținuți
ROMÂNE,
organizațiile de români, din
care face parte și Camera de
Comerț și Industrie a României
în Italia (CCIRO ITALIA), au
dezvoltat un concept bazat pe
cele mai avansate strategii de
dezvoltare a bioeconomiei,
aplicabile la nivel european și
nu numai.
În acest context a fost
COMITETUL
înființat
NAȚIONAL DE BIOECONOMIE APLICATĂ.
Acest organism deține și
poate livra o strategie la nivel
național și un concept coerent
prin care să se poată explora și
exploata conform cerințelor și
Uniunea
din
standardelor
Europeană, imensul potențial
bioeconomic din zona rurală a
ROMÂNIEI.
Experiența tradițională de tip
durabil trebuie reinstalată,
urmărind modelele europene
ale așezărilor rurale și folosind
un proiect de bioeconomie care
să se sprijine atât pe tradiție cât
și pe un program-cadru pentru
cercetare și inovare concretizat
în acțiuni de sprijinire a
cercetării și inovării într-o serie
de sectoare industriale, preponderent în zona bioindustriilor.
Un exemplu autohton de economie rurală durabilă îl
reprezintă composesoratele și
obștile, asociații rurale care au
fost traversate de multe
schimbări de ordin politic și
cultural, administrativ și financiar atât la nivel de zone de
influență geo-politică, național,
chiar războaie și reforme statale. Cu toate aceste influențe,
de cele mai multe ori
obstrucționiste și de marginalizare, aceste forme de colaborare socială și de parteneriat
public – privat s-au demonstrat
durabile și în continuare au un
foarte mare potențial.
O minimă evaluare, cu instrumentele unor studii de impact, poate explica succesul
acestor organizații – în principal sunt relevante, proprietatea,
stabilitatea modelului legisla-

tiv, elemente de infrastructura
de exploatare, drumuri, târguri,
școli profesionale, etc. precum
și incluziunea forței de muncă
a tineretului.
Grupul de inițiativă, format
de auditori de marcă, din cadrul
TOP EXPERT, sprijiniți și de
Camera de Comerț este pregătit
să lanseze acțiuni de promovare europeană a unor inițiative
de factura celor propuse de
COMITETUL NAȚIONAL DE
BIOECONOMIE APLICATĂ,
planificare
o
respectiv
strategică și de analiză a contextului economico-social, verstrategice
documente
sus

tiv:
•creștere inteligentă – dezvoltarea unei economii bazate
pe cunoaștere și inovare (inosocietatea
educație,
vare,
digitală);
•creștere durabilă – promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al
utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive (climă,
energie, mobilitate, competitivitate);
•creștere favorabilă incluziunii – promovarea unei economii
cu o rată ridicată a ocupării
forței de muncă, în măsură să
asigure coeziunea economică,

relevante pentru perioada 2014
– 2020 și tipologia finanțărilor
europene, care să permită în
identificarea
final
posibilităților de finanțare a
proiectelor în interesul românilor de pretutindeni care au cași
profesională
pacitatea
dorința de a se reorienta către
și în economia românească.
asupra
atenția
Atragem
necesității introducerii principiului complementarității proa
respectiv
iectelor,
complementarității priorităților
majore adoptate de UE 28 prin
Strategia Europa 2020, respec-

socială și teritorială (locuri de
muncă și combaterea sărăciei).

Considerăm de asemenea că
este nevoie de implicarea
directă a Guvernului României
pentru luarea unei decizii politice foarte explicite pentru
adoptarea propunerii COMITETUL NAȚIONAL DE BIOECONOMIE APLICATĂ de
adoptare a unei Strategii
Dezvoltare
de
Naționale
Bioeconomică.
Supunem atenției aspectele
care blochează dezvoltarea
durabilă a economiei în Româ-

nia, ce trebuiesc contracarate
prin acțiuni concrete de
conștietizare și educare a tuturor participanților la un proiect
de strategie națională, respectiv
• schimbările de ordin administrativ, amânarea realizării
regiunilor de dezvoltare;
•instabilitatea cadrului politic și legislativ;
•incapacitatea instituțiilor de
a gestiona proiecte mari concomitent;
respectării
•problematica
achizițiilor,
legislației
schimbările intervenite în
această perioadă;
cu
persoanelor
•lipsa
pregătire de specialitate la nivelul Autorităților de ManageOrganismelor de
ment și
Implementare ;
•lipsa de responsabilitate,
tentația unor câștiguri mari fără
muncă, lipsa unor dovezi privind rezultate înregistrate.
•criza de consultanți de proiecte competenți care să aibă
experiență minimală și în domeniul implementării unui proiect.
Toate acestea, în mod realist,
se pot rezolva printr-o comunicare mai bună și mai eficientă
între Organismele Guvernamentale, Asociațiile Profesionale ale românilor, U.A.T.–uri
și sectorul privat, printr-o trana
mare
mai
sparetizare
activității instituțiilor centrale,
a administrațiilor locale și prin
combaterea birocrației și, mai
ales combaterea tendinței
instituțiilor statului de a lucra
pentru sine, lăsând în planul sededicat
serviciul
cundar
cetățenilor săi.
Dezvoltarea strategică a
economiei durabile prin componenta de viitor - bioeconomia -este recomandabil să fie
precedată de un studiu de impact foarte serios privind exercapacității
citatea
administrative a statului român,
cât și a administrațiilor locale,
de asemenea, se impune realizarea unei analize diagnostic
reale a situației existente.
Mă bucur să conlucrăm cu
CCIRO Italia, colaborarea
noastră se extinde și la programul ”Redăm încrederea investitorilor români și italieni în
economia românească”, iar
Academia
cu
împreună
Română, precum și cu toți
ceilalalți parteneri vom coopera cu investitorii români de
pretutindeni pentru dezvoltarea
socio-economică a României.
Ec. Marian Brescan
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Corneliu Dinu, Vicepreședinte CCIRO Italia:
Gând mereu către economie, către industrie...

Unul dintre obiectivele prioritare din programele și strategiile guvernamentale este
energia, fie convenționala, fie
cea obținută din surse regenerabile. Adevărul cunoscut de
majoritatea cititorilor noștri
România
că
faptul
este
beneficiază încă de importante
resurse energetice naturale –
petrol, gaze, cărbune, uraniu,
dar și faptul că a dezvoltat și
dezvoltă procesul de producerea de energie din surse regenerabile – hidro, fotovoltaică,
eoliană, biomasă de diverse tipuri și tipologii, geotermică
etc.
Din păcate odată cu limitarea ajutorului de stat acordat cu
câțiva ani în urmă, odată cu
scăderea producției industriale
și deci a reducerii cantității de
energie consumată în economie, schema de susținere a
investițiilor în instalațiile de
producere a energiei din surse
regenerabile a fost regândită.
În paralel s-a impus în mod
pregnant disciplina europeană

cu privire la acordarea ajutoarelor de stat, s-au prioritizat
într-un mod mai accentuat formele de energie și mai ales utilizarea resurselor regenerabile
la fabricarea acestora, utilizare
bazată pe o parcimonie
economică convergentă cu
criza economică/industrială.
Ca și resurse energetice regenerabile foarte convenabile,
mai de succes în România, sunt
recunoscute atât resursele
hidro, cât și biomasele, chiar
cele care necesită tehnologii
costisitoare pentru transformarea lor în materie prima
necesară fabricării energiei în
instalații specifice. În prezent
se continuă construirea centralelor fotovoltaice, a centralelor
pe biomasă și a microhidrocentralelor cu putere instalată sub
10 MW.
Între investitori, alături de
autohtoni, se regăsesc și investitori italieni, investitori cu
multă istorie în România și,
evident, se așteaptă prezența
investitorilor români care vor

dori să investească în industria
românească, în sectorul energetic, investitori al căror capital a
fost acumulat, ca urmare a anilor de muncă în Italia, fie ca
specialiști, fie ca simpli constructori, transportatori, muncitori agricoli etc, practic aceia
care au muncit ani și ani în Italia.
Fără să deschid subiectul
cald legat de gândul presărat,
nu numai cu patriotism, cu
apropierea de locul natal și alte
aprecieri ce sălășluiec în sufletele românilor alcătuitori de
Diaspora, îmi doresc ca bucuria
reîntoarcerii românilor acasă să
fie
să
biunivocă,
fie
determinată de reciprocitatea
absolută între așteptări și
adevăratele realități.
Și când ne gândim că ceea ce
am abordat în aceste rânduri se
referă la sistemul energetic, la
fel va fi și în abordarea sistemului agricol, agroalimentar, al
logisticii agroalimentare, la fel
in sistemul social, medical,
învățământ etc, am putea

ajunge ca nivelul speranțelor,
al tentativelor de creare al traiectoriilor profesionale pentru
românii reîntorși în spațiul
“casei” din România să se
poate asimila unui target edenic.
Corneliu Dinu,
Vicepreședinte CCIRO Italia

Camera de Comerț și Industrie a României în Italia,
CCIRO Italia a organizat în
data 18 februarie 2015, la
București o misiune economică
cu scopul de a intermedia un
parteneriat între Fiera di Roma
și Romexpo. Parteneriat de pe
urma căruia ar putea să beneficieze atât mediul de afaceri românesc, care are în această
perioadă, are mare nevoie de o
puternică promovare pe piața
italiană, cât și mediul de afaceri românesc din Italia și cel
italienesc dornic să investească
în economia românească.
Participanții la această misiune au fost din Italia
președintele Fiera di Roma,
Mauro Mannocchi și exhibition
manager Fiera di Roma, Mauro
Giustibelli.
La
București
delegația a fost găzduită la sediul Romexpo, cu participarea
reprezentativă a mediului de
afaceri românesc, la cel mai
înalt nivel, prin prezența
președintelui
Camerei
de
Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, secretarului general al Camerei de
Comerț Naționale, Traian Caramanian și directorului general
Romexpo, Cătălin Trifu.
Calendarele anuale ale eve-

nimentelor organizate de Romexpo și cele organizate de
Fiera di Roma, vor forma o
agendă comună, prin care mediul de afaceri din cele două
țări va beneficia de numeroase
reduceri și facilități în vederea
participarii la viitoarele târguri,
asta grație semnării de către
cele două instituții a unui important
memorandum
de
înțelegere.
De exemplu, operatorii economici români vor putea fi
informați cu privire la târgurile
organizate de Fiera di Roma, și
invers antreprenorii italieni vor
fi informați de toate evenimentele organizate de Romexpo.

Totodată președintele Daraban
a propus italienilor organizarea
unor evenimente în comun, la
Milano cu ocazia Expo 2015 și
la Roma, folosind astfel la
maxim prezența operatorilor
români în Italia. Cele două
parți au mai concordat organizarea unor evenimente și în alte
zone de mare interes economico-financiar de pe mapamond, cum ar fi în Asia și
America pe modelul Târgului
"Beijing Wine Expo 2014", organizat de Fiera di Roma cu
participarea CCIRO Italia, eveniment s-a bucurat de prezența
a 3 dintre cei mai importanți
operatori români din sectorul

vinicol.
Cele două instituții au stabilit ca memorandumul de
înțelegere, precum și multitudinea activităților desfășurate să
fie promovate și prin intermediul Camerei de Comerț și Industrie a României în Italia,
CCIRO Italia. Pe parcursul întâlnirii au fost prezentate pe
scurt activitățile desfășurate de
Fiera di Roma și Romexpo și a
fost pusă în discuție posibilitatea de a transfera know-how
către una dintre cele două
instituții, de a forma personalul
și de ce nu, de a realiza un
schimb de experiențe.

Parteneriat Fiera di Roma si Romexpo
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Roma, la XIV-a edizione del Forum
Economico Romania-Italia

La Camera di Commercio ed
Industria della Romania in Italia, CCIRO Italia ha organizzato sabato 28 febbraio 2015 a
Roma, la XIV edizione del
Forum Economico RomaniaItalia, in collaborazione con il
Governo della Romania, Ministero dell’Energia, Piccole
Medie Imprese e con la Camera
di Commercio ed Industria
della Romania. L’evento si è
svolto sabato 28 febbraio a
Roma, nella prestigiosa sala
“Michelangelo” del Exedra Boscolo Hotel, sotto lo slogan
“Ridiamo sicurezza e concretezza alle aziende nell’economia romena”.
Il segretario generale della
CCIRO Italia, nonché moderatore del convegno, Andrea
Amato, in apertura dopo aver
salutato le istituzioni ed i circa
100 partecipanti, imprenditori e
non, italiani e romeni ha fatto
una breve presentazione dell’attività della CCIRO Italia,
ma anche un'eccellente panoramica del tema principale del

Oggi più che mai l’ambiente
d’affari, gli investitori romeni
in Italia, gli investitori italiani
che sono interessati ad entrare
sul mercato romeno hanno bisogno di fiducia, fiducia nelle
istituzioni statali romene, nei
partner commerciali, istituti
bancari, e questa fiducia deve
essere garantita da noi, quelli

aziende, almeno una volta
hanno cercato di investire in
Romania. Purtroppo, il più
delle volte a causa di ostacoli
come la burocrazia, la corruzione e altri fenomeni negativi
hanno dovuto abbandonare i
progetti, ritornare in Italia con
ingenti perdite finanziarie. Le
Istituzioni italiane, comprese le
banche non hanno aiutato gli
imprenditori romeni in Italia,
essi essendo allontanati, soprattutto in tempi di crisi. In
futuro dobbiamo trovare soluzioni di sostegno concreto, ripristinare la fiducia di tutti gli
imprenditori ed investitori at-

forum, cioè gli scambi economici tra le due nazioni.

L’inizio ufficiale dei lavori è
stato dato dal presidente Eugen
Terteleac: “Attraverso i lavori
di questo evento insieme ai nostri co-organizzatori, la Camera
di Commercio ed Industria
della Romania, il Governo
della Romania attraverso il Ministero dell'Energia, delle Piccole e Medie Imprese e
dell’Ambiente d’Affari desideriamo lanciare il progetto “Ridiamo sicurezza e concretezza
alle aziende nell’economia romena”. A partire da oggi il nostro obiettivo principale sarà
quello di rassicurare tutti coloro che vogliono investire in
Romania, abbandonando la teoria e basandosi sulla pratica.

presenti oggi: Governo della
Romania, Camera di Commercio ed Industria della Romania
e tutte le altre strutture che
hanno previsto nella loro missione di proteggere e sostenere
gli investitori. La Romania è un
paese molto interessante in termini di investimenti, e noi possiamo contribuire al suo
sviluppo. Attualmente in Italia
ci sono circa 46.000 società costituite dai cittadini europei
nati in Romania. Gran parte dei
rappresentanti
di
queste

traverso questo programma che
garantirà lo sviluppo, in particolar modo, delle piccole e
medie imprese.”
Il sistema camerale romeno,
rappresentato al più alto livello
dal Sig Mihai Daraban, Presidente della Camera di Commer-

cio Nazionale ha aggiunto: "La
Romania rappresenta un’opportunità per gli investitori romeni in Italia, così come per
gli investitori stranieri. Di seguito vi presenterò alcuni settori di investimento prioritari
in Romania: agricoltura, trasporti ed il settore energetico.
Un settore di investimento
molto importante è il settore
agricolo, e qui mi riferisco in
particolar modo ai prezzi di acquisto dei terreni agricoli, inferiori alla media europea.
Un'altro settore prioritario è il
settore dei trasporti, la Romania essendo in piena rivoluzione di creazione di nuove
infrastrutture stradali, ferroviarie e navali. Siamo concentrati
su una componente altamente
sviluppata in Europa occidentale, vale a dire l'uso delle
acque interne, con riferimento
al Danubio – VII corridoio paneuropeo. Un altro progetto
importante è rappresentato dal
settore energetico, dico questo
perché la Romania produce an-

cora gas all’interno dei propri
confini.
Inoltre, abbiamo grandi
aspettative dalle potenziali risorse nel Mar Nero. Siamo interessati
a
realizzare
interconnessioni del gas tra la
Romania, la Bulgaria e la Grecia, perché ricordo che le navi
tipo GNL (Gas Naturale Liquefatto) al momento non possono
transitare lo stretto Bosforo
verso la Turchia, in tal modo la
costruzione di un terminale in
Grecia risolverebbe un grande
problema europeo.
Tutto ciò è molto importante
nel contesto geopolitico strategico in cui si trova la Romania,
per poter fornire al nostro
paese, la stabilità energetica in
un eventuale momento di rinuncia al ricatto degli altri pro-

m
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“Ridiamo sicurezza e concretezza alle
aziende nell’economia romena”

Il presidente Daraban ha voluto sottolineare l’importanza
della collaborazione tra la
CCIRO Italia ed il sistema
delle Camere di Commercio
della Romania.
Il secretario generale, Andrea Amato ha approfondito le
condizioni attuali del settore di
investimento romeno, così
come le nuove riforme e le opportunità messe in campo dai
due governi, romeno e italiano,
a favore dello sviluppo degli
affari e di sostegno alla creazione di un ambiente favorevole per attrarre gli investitori
stranieri, insistendo sui settori
più importanti: il settore agricolo, il settore energetico ed il
settore tecnologico.
Il Segretario di Stato del Dipartimento per le PMI, Ambiente d’Affari e Turismo, la
signora Laura Anca Ionescu ha
specificato all’inizio del suo

intervento: “Esprimo la mia
piena soddisfazione riguardo al
trend positivo delle relazioni
economiche bilaterali tra la Romania e l'Italia, l'Italia essendo
il secondo partner commerciale
della Romania, uno dei mercati

più importanti in Europa, la
porta di accesso al mercato europeo.” Successivamente Anca
Ionescu ha presentato agli investitori romeni ed italiani le
misure concrete adottate dal
Governo della Romania destinate ad avvicinare non solo gli
investitori italiani ma anche gli
investitori romeni in Italia
verso l’economia romena, evidenziando le opportunità presenti nel settore delle piccole e
medie imprese del nostro
paese, soprattutto in quei settori complementari alle due
economie, quali: 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 ed 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, concludere
alcuni progetti di legge, come
ad esempio: la legge riguar-

dante gli investitori individuali
- business angels, la legge riguardo agli incubatori d’impresa, la legge del Mediatore
del credito per le PMI. La signora Anca Ionescu ha concluso affermando: “Il Governo
della Romania desidera un’intensa collaborazione con la
CCIRO Italia, istituzione con
laquale il nostro Ministero ha

firmato un protocollo d'intesa,
noi ci auguriamo di partecipare
a molte altre iniziative di questo genere per far conoscere le
misure destinate a migliorare
l'ambiente d’affari”.
Corneliu Ioan Dinu, vicepresidente CCIRO Italia ha sottolineato l'importanza di questo
progetto, che contribuisce nella
lotta contro gli effetti negativi
della crisi economica e non
solo.
Durante i lavori è intervenuto anche il signor Dan
Docan, presidente dell'Associazione Romena per la Lotta alla
Contraffazione, che ha evidenziato la gravità di questo fenomeno, non solo a livello
europeo, ma a livello mondiale.

Mihai Barbuliceanu ha sottolineato l'importante contributo
che porta la comunità romena
in Italia al PIL della Romania

ed i problemi con i quali si confrontano non solo gli investitori
stranieri all’estero, ma anche la
società civile, in gran parte per
colpa del non-coinvolgimento
dello Stato romeno.
Durante il forum sono intervenuti anche Călin Matieș presidente della prima Federazione Nazionale dei Produttori
dei Prodotti Tradizionali della
Romania, Carlo Capria, Fausto
Capalbo- Presidente ICEPS
(Istituto per la Cooperazione
Economica Internazionale e i
Problemi dello Sviluppo).
Sempre in occasione del
Forum si è parlato di una possibile futura collaborazione tra
CCIRO Italia ed il Comune di
Câmpia Turzii per l’organizzazione in Romania di uno dei
primi forum sotto lo slogan
“Ridiamo sicurezza e concretezza alle aziende nell’economia romena”.
Dipartimento
Comunicazione CCIRO
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Missione economica a Viterbo, Roma

L'opportunità di visitare alcuni produttori artigiani

Sabato, 28 febbraio 2015, la Camera di
Commercio e Industria della Romania in
Italia, CCIRO Italia ha organizzato in contemporanea con la XIV edizione del Forum
Economico Romania-Italia, una missione
economica a Viterbo, nei pressi di Roma.
Grazie a questa missione economica, la delegazione romena composta dai membri
della prima Federazione Nazionale dei
Produttori di Prodotti Tradizionali in Romania, presenti a Roma in occasione del
forum e della Fiera Romania Italia hanno
avuto l'opportunità di visitare alcuni colleghi italiani, produttori artigiani.

La prima visita è stata effettuata presso
l’azienda Cimina Dolciaria, terminale industriale che chiude la filiera agricola dedicata alla coltivazione della Nocciola
Tonda Gentile Romana, la principale attività agricola nella zona di Vico Matrino,
Capranica. La cooperativa è specializzata
nella produzione e commercializzazione di
prodotti connessi alla nocciola, con in
primo piano il cioccolato, pasta di nocciole, golose creme spalmabili a base di
cioccolato e nocciole. Gli azionisti della
cooperativa Cimina Dolciaria portano in

sede la produzione, dopo di che essi ricevono dividendi, che al momento hanno superato 6.000 € / t. L’organizzazione
efficace della cooperativa ha impressionato la delegazione romena, che ha avuto
solo parole di lode. Il fatto che una cooperativa relativamente piccola riesca a garantire la commercializzazione del 100% della
produzione, con i prezzi più alti in Europa,
ha prodotto qualche discussione tra delegazione romena: “Con un guadagno massimo, viene voglia di lavorare di più. E
possibile che le cooperative già chiuse con
l'arrivo della democrazia in Romania,
avrebbero funzionato in questo modo?"

Un'altra azienda agricola visitata è stata
l’Azienda Agricola Monte Jugo, situata a
5 km a nord di Viterbo, gestita dalla famiglia Ciambella da tre generazioni. Nell’azienda agricola vengono allevate
cinquecento capre razza Saanen di alto valore genetico, alimentate unicamente con
foraggi e cereali di propria produzione.
L’azienda ha adottato un rigoroso sistema
di controllo e tutela del benessere animale
e della qualità dei prodotti, attraverso collaborazioni costanti con centri di ricerca e
sperimentazione. L’azienda caratterizzata
da una perfetta conoscenza in campo zootecnico, coniuga una produzione casearia
di avanguardia, con i più recenti aggiornamenti tecnologici per ottenere una produzione impeccabile di carne, latte,
formaggio ecc.

camente è stata scritta la storia del vino
Cannaiola, un vino che rappresenta la
un'ottima combinazione tra moderna tecnologia e sapori del passato. Annualmente
vengono imbottigliate fino a 5.000 bottiglie, solo se la qualità del vino è la migliore. Quest’anno ad esempio, non è stata
prodotta neanche una bottiglia. Il vino
Cannaiola Martino IV, era sempre presente
sul tavolo di Simon di Brion, che fu eletto
Papa nel 1281 col nome di Martino IV, da
cui il vino prende il nome.

Lago di Bosen Vivo è una società specializzata nella produzione di carpacci e
affumicati, prodotti tipici più conosciuti
nelle zone limitrofe al lago.
La filosofia aziendale è basata sull'eccellenza qualitativa del prodotto e sulla
massima attenzione al servizio clienti,
mantenendo la tradizione millenaria per
quanto riguarda le procedure di conservazione dei prodotti a base di pesce. Attraverso la lavorazione, trasformazione e
commercializzazione di ottimo pesce di
lago, come l’anguilla e il coregone, infatti,
la cooperativa aiuta il pescato di Bolsena
a farsi conoscere ben aldilà dei propri confini territoriali.

Un altro produttore visitato è stata
l’Azienda Agricola Castelli, situata a
Marta in provincia di Viterbo, dove prati-

Concretizzare le nuove idee imprenditoriali è possibile...

L'impatto globale della crisi
finanziaria sull'economia reale
si è molto sentito e l'economia
nel suo complesso è influenzata
da un rallentamento nello sviluppo, soprattutto se pensiamo
alle piccole e medie imprese.
La missione di tutti è quella
di rilanciare l'economia, e noi
crediamo fortemente che un
contributo importante in questo
processo complesso si otterrebbe attraverso il sostegno
concreto allo start-up e alla ricerca di soluzioni reali per superare gli ostacoli e le sfide

affrontate nelle fasi si lancio e
di sviluppo di un business,
come i costi, la burocrazia,
l'accesso ai finanziamenti, ecc.
Camera di Commercio e Industria in Italia (CCIRO Italia)
ha intrapreso questa missione
sin dalla sua nascita, continuando attraverso il progetto
„Incubatore per le PMI” a sostenere gli aspiranti imprenditori nella fase più delicata del
processo d’inizio di un’attività.
È per questo che la nostra organizzazione ha sempre cercato
soluzioni ai problemi affrontati
dagli imprenditori romeni in
Italia, e non solo. Proprio perché vogliamo tenervi aggiornati con tutte le iniziative che
potrebbero esservi utili, vorremmo presentarvi anche il
Programma Start-Up a disposizione di tutti coloro che vogliono creare una nuova società
a Roma e provincia, programma creato dalla Camera di
Commercio di Roma. Questa
misura sostiene lo start up

aziendale, abbattendone i costi
ed incentivando la concretizzazione di idee imprenditoriali e
la nascita di nuove imprese, al
fine di sostenere la ripresa
della produttività, la crescita e
lo sviluppo economico del territorio. La misura consiste
nell’abbattimento del costo del
servizio di accompagnamento
da erogarsi a favore dell’aspirante imprenditore, fino ad un
massimo di € 2.500,00 oltre
IVA. La condizione per poter
accedere a questo contributo è
quella di non risultare che si
eserciti già un’attività imprenditoriale.
Per accedere alla misura, chi
intende creare una nuova impresa a Roma o provincia deve
recarsi presso una sede territoriale di uno dei soggetti attuatori dell’iniziativa per ricevere
informazioni e l’assistenza necessarie per la propria idea imprenditoriale e per presentare
domanda di accesso al servizio
di accompagnamento per la

creazione di una nuova impresa. Per quello CCIRO Italia
insieme a Confartigianato Imprese Roma sono in grado di
supportare tutti i neo-imprenditori che intendono accedere ai
fondi messi a disposizione
dalla Camera di Commercio di
Roma, fornendo assistenza nel
processo di presentazione della
richiesta di una nuova attività e
consulenza nel processo preparazione della domanda di accesso ai fondi.
Per maggiori informazioni
riguardo al regolamento generale di accesso alla misura la
invitiamo a contattare la nostra
sede operativa CCIRO Italia
(Camera di Commercio e Industria della Romania in Italia)
situato in Largo Carlo Salinari,
19 – 00142 Roma, Tel.: +39
06/31057771,
Email:
andra.enea@cciro.it,
Web:
www.cciro.it.
Andra ENEA
Responsabile sede operativa
CCIRO Italia
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CCIRO ITALIA, partner FUTURALLIA per l'Italia
Forum Bucharest, XX-a edizione
Roma, 25 marzo 2015

CCIRO ITALIA partner FUTURALLIA per l'Italia per
quanto riguarda l'organizzazione della XX edizione del
Forum Mondiale di affari B2B,
FUTURALLIA
Bucharest
2015, che si svolgerà nei giorni
10-11-12 giugno 2015 porta
quest'anno una novità, vale a
dire la partecipazione degli imprenditori romeni dall’Italia e
degli investitori italiani interessati a sviluppare le loro attività sul mercato romeno oppure
effettivamente investire in Romania. FUTURALLIA Bucharest 2015 è un forum mondiale
di incontri d'affari, organizzati
seguendo il modello BtoB indirizzato alle PMI in cerca di partnership
strategiche
commerciali, finanziarie e tecnologiche, che dà loro l'opportunità di sviluppare le loro
attività a livello internazionale.

In collaborazione con tutti
gli altri partecipanti (dall’Italia) al forum FUTURALLIA
Bucharest 2015, CCIRO Italia
terrà contemporaneamente all'evento, almeno altri due
forum economici indirizzati ai
partecipanti provenienti dall’Italia. Questi convegni saranno organizzati nella stessa
location, Romexpo Bucarest e
potranno godere della presenza
istituzionale dello Stato romeno: ministri e segretari di
Stato che presenteranno le politiche statali romene destinate
a sostenere ed attrarre gli investitori stranieri, rappresentanti
della amministrazione locale
che illustreranno le opportunità
di sviluppo economico locale.
Il tema di questi incontri “Ridiamo sicurezza e concretezza
alle aziende nell’economia romena” è stato già stato lanciato
durante la XIV edizione del
Forum Economico RomaniaItalia, tenutosi a Roma il 28
febbraio 2015. Tutti gli imprenditori provenienti dall’Italia,
che parteciperanno ai forum organizzati dalla CCIRO Italia e
Futurallia riceveranno informazioni su come accedere ai fondi
e programmi europei disponibili in Romania
L'obiettivo comune di questi
eventi è quello di riunire in un
unico luogo centinaia di partecipanti provenienti da tutto il
mondo, aziende nazionali ed
internazionali provenienti da
tutti i settori, capi delle mis-

sioni economiche in tutto il
mondo, con lo scopo di creare
un ambiente economico perfetto, prolifico allo sviluppo ulteriore della propria attività
all'interno di una rete d’affari
internazionale. Gli convegni
offrono l'opportunità unica di
partecipare ad un massimo di
16 incontri individuali BtoB
programmati con diversi partner commerciali di tutti i settori di attività.
La partecipazione a questi

eventi comporta il pagamento
della prima quota d’iscrizione
al Forum Futurallia Bucharest
2015. CCIRO l'Italia in qualità
di partner Futurallia, fornisce
servizi aggiuntivi per i partecipanti provenienti dall’Italia
cioè: trasferimento dall'aeroporto Otopeni verso l’albergo e
dall’albergo alla location Romexpo, sistemazione presso
Phoenicia Grand Hotel 4****,
l'accesso ai Forum Economici
Romania-Italia organizzati da
CCIRO Italia sotto l’egida “Ri-

diamo sicurezza e concretezza
alle aziende nell’economia romena”.
Informazioni supplementari:

Andra ENEA - Responsabile
ufficio operativo CCIRO Italia,
Tel.: +39 06/31057771,
Email: andra.enea@cciro.it

Revista bilingue
pubblicata da CCIRO Italia
distribuzione gratuita

Coordinatore pubblicazione:
Andi Rădiu

Collaboratori:
Roxana Sarban
Andra Enea
Contatti:
info@cciro.it
tel. / fax 06 263162
www.cciro.it

Camera di Commercio e
Industria della Romania in Italia CCIRO Italia
C.F. 97763350580
Via Cola di Rienzo, 212, Roma
Presidente: Eugen Terteleac
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Nuovo ciclo di Forum Economici
Romania-Italia

Camera di Commercio e Industria della Romania in Italia
(CCIRO Italia) prosegue sotto
lo slogan “Ridiamo sicurezza e
concretezza alle aziende nell’economia romena” il ciclo di
Forum Economici RomaniaItalia. CCIRO Italia in stretta
collaborazione con il Governo
della Romania, attraverso il
Ministero dell'Energia, Piccole
e Medie Imprese e Ambiente
d’Affari e la Camera di Commercio e Industria della Romania organizza tre importanti
eventi a Perugia, Torino e Catania nei giorni 13, 14 rispettiva-

Gli scambi commerciali tra
l'Italia e la Romania hanno raggiunto lo scorso anno un livello
record di 12,5 miliardi di euro,
ha annunciato l'Ambasciatore
italiano a Bucarest, SE Diego
Brasioli. Al tempo stesso, il numero delle imprese italiane costituite
in
Romania
è
incrementato del dieci per
cento nel 2014.
“L'anno scorso non è stato un
anno facile, ma nonostante questo abbiamo notato un aumento
del 10 per cento nel numero di
imprese italiane create in Romania e questo fatto è stato
molto importante, sopratutto
perchè ancora una volta ha dimostrato che, nonostante le apparenze, gli italiani hanno
fiducia in Romania. Abbiamo
raggiunto un livello record di
scambi commerciali, circa 12,5
miliardi di euro. Le prospettive
sono molto buone, abbiamo

mente 15 maggio 2015.
Lo scopo di questi incontri è
quello di riunire investitori,
professionisti, imprenditori romeni ed italiani, rappresentanti
del Governo della Romania e
delle Istituzioni italiane per intensificare il dialogo bilaterale,
individuando iniziative e soluzioni mirate a sviluppare le relazioni economiche e culturali
tra la Romania e l'Italia.
L’obiettivo principale sarà
quello di rassicurare tutti coloro che vogliono investire in
Romania, sopratutto perchè
l’ambiente d’affari, gli investi-

tori romeni in Italia, gli investitori italiani che sono interessati
ad entrare sul mercato romeno
hanno bisogno di fiducia, fiducia nelle Istituzioni statali romene, nei partner commerciali,
istituti bancari, e questa fiducia
deve essere garantita dalle autorità: Governo della Romania,
Camera di Commercio ed Industria della Romania e tutte le
altre strutture che si sono imposte la missione di proteggere e
sostenere gli investitori.
Auspichiamo che i forum
economici possano essere un
luogo proficuo per l’elabora-

Scambi economici Romania - Italia

oltre 12 miliardi di euro,

confermano le previsioni CCIRO Italia

dati ed informazioni incoraggiante su questa evoluzione”,
ha affermato Diego Brasioli.
La Romania è un paese molto
apprezzato e al tempo stesso,
affidabile per gli investitori italiani, e il livello degli scambi
commerciali tra l'Italia e la Romania è molto importante, “ma
si può fare sempre di più”, ha
aggiunto l'Ambasciatore italiano. Questi dati confermano
le previsioni fatte dalla Camera
di Commercio e Industria della
Romania in Italia (CCIRO Italia) in relazione al potenziale di
crescita economica Romania Italia. “Il motivo principale per
cui abbiamo creato la CCIRO
l'Italia nel 2013 è stato proprio

la fiducia nel grande potenziale
di crescita di questi scambi
economici. L’attività intensa
della CCIRO Italia sin dalla
sua creazione ad oggi, i forum
economici e le missioni economici organizzati in Romania insieme
agli
investitori
provenienti dall’Italia hanno
rappresentato il nostro contributo a questo risultato record.
Il partenariato tra il Governo
della Romania attraverso il Ministero dell'Energia, delle Piccole e Medie Imprese e
dell’Ambiente d’Affari e la
CCIRO Italia, in aggiunta all’eccellente collaborazione tra
la CCIRO Italia e la Camera di
Commercio della Romania con-

zione di nuove proposte e soluzioni utili a sostegno degli imprenditori
interessati
ad
investire nell'economia romena, presentare ai partecipanti le politiche statali romene
e le opportunità di investimento presenti nell'economia
romena. Tuttavia, durante i
convegni cercheremo soluzioni
di supporto concreto rivolte
agli 45.000 imprenditori romeni in Italia, presentando loro
anche le ampie opportunità
d’investimento in Romania.
Ufficio stampa
CCIRO Italia

tribuiranno ulteriormente all’incremento degli scambi economici Romania-Italia, tramite
il programma “Ridiamo sicurezza e concretezza alle
aziende romene ed italiane nell’economia romena”, lanciato a
Roma il 28 febbraio 2015 dalle
tre istituzioni”, ha affermato il
presidente
CCIRO
Italia,
Eugen Terteleac. Le preoccupazioni della Camera di Commercio
Nazionale
mirate
a
sostenere gli scambi economici
e attrarre gli investitori romeni
dimostra che, CCIRO Italia
rappresenta gli interessi del sistema camerale romeno in Italia, il Presidente CCIRO Italia,
Eugen Terteleac essendo il consigliere onorario personale del
Presidente della Camera di
Commercio e Industria della
Romania, Mihai Daraban.
Ufficio stampa CCIRO Italia
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Forum Economico Romania-Italia a Perugia
Oltre 50 imprenditori romeni ed italiani

La Camera di Commercio e
Industria della Romania in Italia, CCIRO Italia ha organizzato mercoledi 13 maggio 2015
a Perugia la XV edizione del
Forum Economico RomaniaItalia, in collaborazione con il
Governo della Romania, attraverso il Ministero dell'Energia,
Piccole e Medie Imprese e Ambiente d’Affari e la Camera di
Commercio e Industria della
Romania, evento tenutosi nella
prestigiosa Sala Rossa della
Camera di Commercio di Perugia, sotto lo slogan “Ridiamo
sicurezza e concretezza alle
aziendenell’economia romena”.

corso degli anni sono stati sviluppati molti progetti interessanti tra la Regione Umbria e le
città della Romania, Cluj e
Sibiu, progetti che avrebbero
potuto contribuire attivamente
ad un sviluppo economico efficace delle regioni romene, ma
purtroppo questi progetti sono
stati persi per colpa dei cambiamenti geopolitici della Romania. In questo momento
credo fermamente che attraverso la CCIRO Italia questi
progetti verranno ripresi, ovviamente non escludendo la
collaborazione con l'Università
di Perugia e l'Accademia di Ro-

imprese italiane costituite in
Romania è aumentato del 10%.
Raphael Nazaruk ha accentato che il Dipartimento per le
Piccole e Medie Imprese, Ambiente d’Affari e Turismo
(DIMMMAT), del Governo
della Romania ha firmato il 4
Dicembre 2014 un Protocollo
d’Intesa attraverso il quale le
due istituzioni si sono impegnate a lavorare insieme per
sviluppare e attuare delle politiche a sostegno degli investiitaliani
ed
romeni
tori
interessati ad investire nell'economia romena e per ridare agli
investitori romeni all’estero e

principio <in dubio contra fiscum>, che sostiene la seguente ipotesi: in caso di
dubbio circa le norme fiscali
l'interpretazione è a favore del
contribuente, eliminando così
gli abusi ANAF.”
Il Presidente CCIRO Italia,
Eugen Terteleac ha ringraziato
non solo a tutte le Istituzioni
romene che hanno reso possibile la realizzazione del convegno: Governo della Romania,
Ministero dell'Energia, Piccole
e Medie Imprese e Ambiente
d’Affari ma anche alle Istituzioni che hanno ospitato
l’evento, Camera di Commer-

L’apertura ufficiale dei lavori del forum è stata assicurata dal Segretario Generale
della Camera di Commercio di
Perugia, Dott. Mario Pera che
ha riconfermato non solo l'importanza ma anche i risultati
raggiunti grazie alla collaborazione tra la Camera di Commercio e Industria della
Romania in Italia e la Camera
di Commercio di Perugia, presentando al tempo stesso un
riassunto della tendenza al
rialzo degli scambi economici
tra la Regione Umbria e la Romania: “Grazie alla stretta collaborazione con la CCIRO
Italia siamo riusciti a sviluppare una buona cooperazione
anche con le 2000 società costituite da cittadini romeni in
Umbra..
Durante i lavori del forum è
intervenuto anche il dottor
Giampiero Rasimelli, rappresentante del Servizio Rapporti
Internazionali e Cooperazione
della Regione Umbria: “Nel

mania, con laquale la CCIRO
Italia ha già iniziato a sviluppare alcuni progetti importanti.
Vorrei aggiungere che concordo con il presidente Terteleac, per quanto riguarda il
fatto che la riforma del sistema
camerale italiano deve essere
accelerata per poter fornire
quelle soluzioni concrete ed
immediate che le piccole e
medie imprese, attualmente in
difficoltà stanno aspettando.”
Il Ministro Segretario di
Stato Cătălin Beciu, rappresentato dal suo consigliere personale Raphael Nazaruk ha
voluto sottolineare quanto
segue: “E' incoraggiante vedere
che la fiducia nell'economia romena la trovano non solo gli
investitori romeni all’estero,
ma anche gli investitori italiani, e questo è visibile in termini di scambi commerciali tra
l'Italia e la Romania, che nel
2014 hanno raggiunto il livello
record di 12,5 miliardi di Euro,
mentre il numero delle nuove

agli investitori italiani la fiducia nell'economia romena. “La
missione del Ministero dell'Energia, Piccole e Medie Imprese e Ambiente d’Affari è
quella di creare un ambiente favorevole per l'iniziativa privata
e l'imprenditorialità, sostenendo la creazione di nuove
imprese, e migliorando il clima
del settore imprenditoriale. A
questo proposito merita ricordare l'iniziativa del Segretario
di Stato, Cătălin Beciu in Romania grazie al quale per la
prima volta si è svolta una
grande campagna nazionale,
che ha previsto incontri con i
rappresentanti del settore d’affari romeno al fine di indiviche
problemi
i
duare
impediscono il buon funzionamento e lo sviluppo delle attività del settore privato,
problemi ritrovati a livello nazionale nel nuovo progetto del
Codice Fiscale. Così grazie all'iniziativa del signor Beciu
viene introdotta la regola del

cio di Perugia e la Regione
Umbria. Eugen Terteleac ulteriormente ha delineato brevemente i progetti CCIRO Italia
tra i quali ricordiamo, FUTURALLIA Bucharest, forum
mondiale di incontri d'affari,
organizzati seguendo il modello BtoB indirizzato alle PMI
in cerca di partnership strategiche commerciali, finanziarie e
tecnologiche, che si svolgerà
nei giorni 10-11-12 giugno
2015 a Bucarest e l'evento previsto per il 29 luglio al Expo
2015, la Giornata dell’Inno –
l’evento più importante del Padiglione Romania.
Al tempo stesso, gli oltre 50
partecipanti, uomini d'affari romeni ed italiani, dopo la chiusura dei lavori del forum hanno
discusso a lungo sui programmi
attivi mirati a ridare la fiducia
degli investitori romeni e stranieri nell'economia romena.
Ufficio stampa
CCIRO Italia
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Radu Hanga, sindaco comune di Câmpia Turzii
”Vantaggi per coloro che investono oltre 500.000 euro”

Signor Sindaco del Comune
di Câmpia Turzii, Radu
HANGA, quali sono i progetti
prioritari del comune?
Desideriamo garantire una
crescita economica sostenibile.
Si tratta di una progetto strategico del Comune di Câmpia
Turzii, ed esso si realizza attraverso l'attuazione di diverse
politiche efficaci per stimolare
l'attività di investimento e di
sviluppo industriale. In questo
senso abbiamo creato il
PARCO INDUSTRIALE CÂMPIA TURZII, che si estende su
una superficie di 51.445 mq e
rappresenta una zona economica ben delimitata, nella
quale gli operatori economici
possono svolgere delle attività
economiche, di ricerca scientifica, produzione industriale e
servizi, di sviluppo tecnologico, con accesso all’infrastrutture ed ai servizi, comprese le
strutture specifiche. Entro la
fine dell’anno la superficie del
Parco Industriale sarà estesa
con circa 10 ettari in più.
Il parco industriale si trova
nella zona ovest della città, e
ha accesso diretto alla strada
asfaltata delimitata a nord dalla
strada Laminoriştilor (DN15).
A ovest è delimitato dalla
strada di accesso alla zona industriale Reif, a sud dalla zona
industriale Reif, all’est della
società Mechel SA.
Il terreno del Parco Industriale è diviso in 5 parcelle:
il primo lotto grande di 19 000
mq e 4 lotti con superficie che
vanno da un minimo di 6960
mq ad un massimo di 8787 mq.
Le parcelle hanno davanti circa
50 metri di strada di accesso.
Su questi lotti possono essere
costruiti edifici industriali, di
produzione e stoccaggio, logistica ed altri, con superfici che
vanno da 3.000 mq a 5.500 mq,
ma anche altre dimensioni se in
base alle richieste. Il terreno si
trova all'interno del comune ed
è di proprietà del comune Câmpia Turzii.
In conformità alla decisione n.768 del Ministero dello
Sviluppo e della Pubblica Amministrazione, il 17 aprile 2015
è stato concesso il TITOLO DI
PARCO INDUSTRIALE alla
Società Amministratore Parco
Industriale Campia Turzii SRL,
società che gestisce il PARCO
INDUSTRIALE. In questo
modo, il parco è diventato una
vera attrazione per la quale il
comune applica una strategia di

sviluppo del tessuto imprenditoriale, che mira a ridurre i
costi, attraverso l’incremento
dell'accesso ai fattori di produzione, applicando incentivi fiscali per attrarre gli investitori,
in conformità al regime de minimis.

Quali sono le agevolazioni
concesse agli investitori?
Il Consiglio Comunale Câmpia Turzii ha adottato due risoluzioni in tal senso, per attirare
gli investimenti e promuovere
lo sviluppo economico del Comune di Câmpia Turzii. Tra i
servizi offerti per gli investimenti, oltre a garantire il trattamento non discriminatorio,
ricordo i vantaggi offerti dal
comune per coloro che investono oltre 500.000 euro sul
territorio del Comune Câmpia
Turzii e al momento della presentazione della domanda
hanno già creato nuovi posti di
lavoro, in seguito alla realizzazione dell’investimento: per le
medie imprese - almeno 50
nuovi posti di lavoro e per le
piccole imprese - almeno 30
nuovi posti dovrebbero essere
occupati. I posti di lavoro devono essere occupati effettivamente, non essendo prese in
considerazione solo le offerte
di lavoro.
La concessione dell’aiuto de

minimis per l'investimento effettuato è subordinato al mantenimento della proprietà e
della destinazione di essa, per
un periodo minimo di 3 anni
dalla data di completamento
dell'investimento.
Le agevolazioni fiscali da
concedere agli investitori, persone giuridiche sono anche
l’esenzioni dall'imposta sugli
immobili e terreni di pertinenza
per i nuovi investimenti da
oltre 500.000 di euro, diversi
dalle abitazioni, per un periodo
di 3 anni, entro la validità del
sistema de minimis, e nei limiti
dell'equivalente in lei dell'importo massimo di 200.000 euro
a favore di una singola impresa, rispettivamente 100.000
euro per le imprese attive nel
settore del trasporto merci su
strada per conto terzi o a pagamento, dal primo giorno del
mese successivo a quello durante il quale i lavori pervenuti
sono stati autorizzati.
L’aiuto de minimis non è cumulabile con l’aiuto dello Stato
concesso in relazione agli
stessi costi ammissibili.
Queste agevolazioni hanno
lo scopo d’incoraggiare i potenziali investitori a sviluppare
le attività nel parco industriale,
con effetti positivi sia sugli investitori, che sul comune ed i
suoi cittadini.

Il problema sociala a livello
locale è complesso, specifico
per una zona mono-industriale.
Attualmente l'impiego di manodopera è basso, ma la forza
di lavoro esistente è specializzata in diversi campi. Oltre ad
attirare gli investimenti, si
stanno implementando dei progetti che formano specialisti in
diversi mestieri: addetti carelli
elevatori, meccanici auto, gommisti, settore IT, imprenditori e
altri, in base ai requisiti del
mercato del lavoro.

Che desiderate trasmettere
ai lettori della Rivista della
Camera di Commercio e Industria della Romania in Italia?
Prima di tutto vorreri ringraziare per l'opportunità ed il
supporto da voi concesso per
far conoscere, attraverso la vostra rivista, il fatto che la nostra città è interessata ad
attirare gli investitori che desiderano valorizzare il PARCO
CÂMPIA
INDUSTRIALE
TURZII. Spero che il nostro
messaggio sia divulgato nei migliori dei modi, e che la nostra
proposta sia gradite dai vostri
lettori. Vorrei trasmettere un
messaggio rivolto a tutti gli interessati: non esitate a contattarci.
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Angel Tîlvăr, Ministro delegato per le Relazioni
con i Romeni all'Estero

”Venite e riscoprirete la Romania, come un paese in cui la vostra
attività può essere sviluppata”

L’intervento del signor Angel
Tîlvăr - Ministro delegato per
le Relazioni con i Romeni all'Estero durante la XVI edizione del Forum Economico
România-Italia, tenutosi alla
sede del Consolato Generale di
Romania a Torino, il 14 maggio
2015, “Ridiamo sicurezza e
concretezza alle aziende nell’economia romena”.

Cari imprenditori romeni ed
italiani,

Le relazioni commerciali tra
la Romania e l'Italia contribuiscono all’incremento del potenziale di crescita delle relazioni
tra i due paesi. Allo stesso
tempo, esse vengono a rafforzare i legami stabiliti tra i due
paesi e popoli. La ragione è
semplice: attraverso di esse, i
cittadini di entrambi i paesi
stanno lavorando insieme per
raggiungere il benessere.
L'Italia è uno dei principali
partner economici della Romania, che riafferma anche da
questo punto di vista gli ottimi
cooperazione.
di
rapporti
Stiamo parlando di un legame
speciale, in cui si ritrovano numerosi fattori. Elenchiamo i
principali attori economici e le
grandi aziende italiane, che
hanno progetti, investimenti e
contatti in Romania. Esse sostengono la bilancia commerciale e pesano in un modo
determinante nella dinamica
commerciali.
Ma c'è anche un livello di relazioni economiche che si instaurano a livello umano. E’
quello rappresentato dalle piccole e medie imprese, create da

imprenditori romeni che vivono
in Italia o dagli imprenditori
italiani residenti in Romania.
Anche questa è una forte realtà
dell'economia che colpisce
anche la bilancia commerciale
ed il suo peso giorno per giorno
diventa più grande. Noi tutti,
politici, imprenditori ed altri,
dobbiamo prestare attenzione a
questa realtà. Essa contribuisce

direttamente alla prosperità del
popolo, prosperità che arriva
sulla via più breve a loro, riflettendosi nello sviluppo.

Eventi come questo sottolineano quanto peso ha questa
realtà, quant’è costante da un
punto di vista economico,
quante persone coinvolge e
quanto sia importante per loro.
In Italia c'è una grande comunità di romeni, una delle più
grandi, non solo nell’Unione
Europea ma nel mondo. Questi
romeni sono una parte dell'economia italiana e romena al
tempo stesso. Loro lavorano in
Italia, sia come dipendenti, sia
come imprenditori contribuendo al Prodotto Interno
Lordo di questo paese.
Allo stesso tempo, i cittadini
inviano alcuni dei loro guadagni in Romania, ma il più gratificante è il fatto che tra i
romeni, ci sono sempre più imprenditori, persone che hanno
messo in opera i loro progetti
d’affari. Queste persone creano
posti di lavoro in Italia, queste
persone creano una parte del
Pil italiano. Loro conoscono
bene il mercato romeno ed i
suoi vantaggi. Essi importano
dalla Romania ed esportano in
Romania, stimolando i processi

di produzione nella nostra economia. Questi imprenditori romeni in Italia si sono formati in
un ambiente dinamico, competitivo in un mercato concorrenziale, in una cultura d’affari
con tradizione. Essi portano in
Romania valori e competenze
di cui abbiamo bisogno.

In riferimento allo slogan di
questo forum,“Ridiamo sicurezza e concretezza alle
aziende nell’economia romena”
vorrei concludere questa lettera
dicendoVi di confidare nell'economia romena, perchè ha
una serie di vantaggi: è un'economia giovane, emergente che
offre elevati opportunità di crescita. Essa è un'economia con
tanto spazio da conquistare
dagli imprenditori. Vorrei pro-

prio che questo fatto sia conosciuto dagli imprenditori romeni in Italia.

Vi aspettiamo per darVi il
benvenuto, venite a far crescere
il vostro business a casa. Avete
lavorato e lavorate in Italia, ma
io sono convinto che siete sempre rimasti emotivamente legati
al vostro paese. Pertanto vi sto
invitando a diventare parte dell'economia romena. Molti imprenditori stranieri hanno
scoperto questo e molti di loro
sono italiani.
Venite e riscoprirete la Romania, come un paese in cui la
vostra attività può essere sviluppata.
Cordiali saluti,
Angel Tîlvăr
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“Contento di vedere sempre più
dinamiche le relazioni economiche
bilaterali tra la Romania e l'Italia”
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Intervista Andrei Dominic GEREA, Ministro dell’Energia, delle Piccole e Medie Imprese e dell’Ambiente d’Affari

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

categoria, organizzazioni non governative.

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

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

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

Il saluto del Ministro dell’Energia,
delle Piccole e Medie Imprese e
dell’Ambiente d’Affari.
Gli imprenditori romeni in Italia devono sapere che la missione del Ministero dell'Energia, delle Piccole e
Medie Imprese e dell’Ambiente d’Affari è quello di creare un ambiente favorevole alle imprese, all'iniziativa
privata e all'imprenditorialità, di stimolare la creazione e lo sviluppo delle
imprese, di promuovere i prodotti e le
tradizioni locali.
Andi Rădiu

maggio/2015

Info Camera Italia 27

CCIRO Italia ha inaugurato una nuova sede a Bucarest

Camera di Commercio e Industria della Romania in Italia
(CCIRO Italia) ha inaugurato il
12 marzo 2015, una nuova sede
operativa a Bucarest, nella sede
della Camera di Commercio e
Industria della Romania. Per la
nostra organizzazione, l’apertura del nuovo ufficio rappresenta un obiettivo raggiunto
che consentirà a tutti gli imprenditori romeni in Italia e a
tutti gli investitori italiani, l'accesso ad una gamma completa
di servizi, offerti in collaborazione con la più importante
istituzione che rappresenta gli
uomini d'affari romeni da più
di 150 anni, sostiene l’economia del libero mercato e contribuisce
attivamente
allo
sviluppo dell’ambiente d’affari
e di consequenza dell’economia della Romania.
CCIRO Italia, in un’ottica di
costanza, di coerenza e di rispetto degli impegni e delle re-

sponsabilità assunte sin dalla
sua creazione, e spinta dalla
volontà di proseguire nella sua
opera di sostegno alle imprese
romene che operano in Italia e
quelle italiane che operano in
Romania, grazie all'inaugurazione di questo nuovo ufficio
ha deciso di estendere la sua attività verso le aziende della Romania che vorrebbero entrare
sul mercato italiano e viceversa.
L’attività della nuova sede
integrerà i servizi già offerti da
CCIRO Italia tra cui ricordiamo: sostenere lo start-up
aziendale attraverso il progetto
“Incubatore delle PMI” che ha
lo scopo di incentivare la concretizzazione delle idee imprenditoriali e la nascita di
nuove imprese sul mercato romeno, sostenere le aziende
nella prima fase del processo di
investimento nell’economia romena ed italiana, fornire le in-

formazioni che riguardano il sistema camerale romeno e italiano, attuare delle soluzioni
concrete per la risoluzione
delle problematiche inerenti la
gestione delle imprese, agevolare la partecipazione dei membri associati CCIRO Italia alle
fiere organizzate in Italia o in
Romania
Uno dei servizi fondamentali
della nostra organizzazione,
“Incubatore delle PMI”, già implementato nella nuova sede,
rappresenta un sistema di assistenza e supporto 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,

finanziamenti europei, studi di
fattibilità,
cofinanziamento
pubblico/privato per progetti,
ricerca di potenziali partner,
luoghi, terreni, ecc. In questo
modo “Incubatore delle PMI”
prepara e semplifica la burocrazia istituzionale, sia in Romania che in Italia per quanto
riguarda l'apertura e la concessione di licenze per i nuovi business.
Tuttavia tutti gli eventi organizzati dalla CCIRO Italia in
Romania, seguendo il modello
del Forum Economico organizzato dalla CCIRO Italia presso
l'Università Politecnica di Bucarest e della Missione Economica Bucarest- Palazzo del
Parlamento maggio 2014 saranno organizzati nella prestigiosa location della Camera di
Commercio della Romania.
Ufficio stampa CCIRO Italia

Eugen Terteleac, il presidente CCIRO Italia:

”Gli investitori romeni della diaspora sono persone di grande valore,
pragmatiche, con tanta esperienza imprenditoriale”

Colgo l'occasione per ringraziare i membri della Camera di
Commercio e Industria della
Romania in Italia, i partner ed
i nostri collaboratori per la fiducia che hanno dimostrato nei
confronti del nostro progetto.
Di seguito vorrei concentrarmi sul significato della parola “fiducia”. Il programma
“Ridiamo sicurezza e concretezza alle aziende romene ed
italiane nell’economia romena”, il programma avviato in
collaborazione con il Governo
della Romania e la Camera di
Commercio della Romania rappresenta un solido esempio di

buona pratica, ispirato sempre
dalla fiducia che ci è stata concessa dagli imprenditori romeni
in Italia. Insieme ad essi, abbiamo pensato a questo programma, abbiamo capito le
esigenze di tutti gli investitori
nella diaspora, molti di essi
hanno cercato nel tempo di investire nell'economia romena,
ma per colpa di diversi fattori
di disturbo e denigratori come:
la corruzione, la burocrazia
istituzionale molti investitori
hanno fallito, ma attraverso il
nostro programma siamo in
grado di rimuovere questi ostacoli, fin dall'inizio. Prepariamo
tutti le fasi insieme a coloro
che vogliono investire nell'economia romena e guidiamo i nostri
partner
verso
il
compimento degli obiettivi di
base di un investimento, la nostra missione essendo quella di
sostenere lo start-up imprenditoriale attraverso il progetto
“Incubatore di imprese”, con lo
scopo di promuovere la realizzazione concreta di idee innovative e la creazione di nuove
imprese nel contesto del mercato romeno.
Abbiamo scoperto insieme
alle istituzioni romene, i nostri
partners in questo programma,
che gli investitori romeni della

diaspora sono persone di
grande valore, pragmatiche,
con tanta esperienza imprenditoriale e grandi ambizioni.
Basta pensare che in Italia ci
sono più di 45.000 aziende
create da cittadini romeni, di
cui 10.000 sono state create nel
corso degli anni più difficili
della crisi, cioè tra il 2011 e il
2014, questo fatto racconta
bene il dinamismo dei romeni
di successo della diaspora. Noi
come organizzazione abbiamo
ottenuto fiducia da tutte queste
persone, e per questo le ringraziamo. Abbiamo visto nel corso
del tempo alcune idee di programmi destinati ad attrarre gli
investitori romeni della diaspora e abbiamo capito sin dall'inizio che non funzioneranno,
di consequenza colgo l'occasione per dirvi il motivo:
quando nel corso di un progetto
ci si rivolge ai romeni di successo dicendo loro: “Come possiamo aiutarvi?” oppure “Noi
vi aiuteremo ad investire in Romania”, “Noi vi mettiamo a disposizione
strumenti”
quest’approccio è sbagliato fin
dall'inizio. Gli investitori della
diaspora romena non cadono in
queste trappole, sanno guardarsi. Hanno imparato molte
delle astuzie dell’Occidente e

per questo motivo insisto sul
fatto che la seconda parola all'ordine del giorno, dopo fiducia
sia
cooperazione,
esattamente come abbiamo iniziato il progetto della camera di
commercio in Italia, cooperando con entrambe le istituzioni dello Stato Italiano e
quelle dello Stato Romeno, attraverso la cooperazione con il
sistema camerale romeno e
quello italiano.
Siamo riusciti a mediare importanti partenariati tra investitori romeni e italiani. Al tempo
stesso, siamo orgogliosi che le
nostre previsioni riguardo agli
scambi economici RomaniaItalia si sono avverate, le quali
come dichiarato dall'Ambasciatore dell’Italia a Bucarest, SE
Diego Brasioli, hanno superato
il livello record di oltre 12 miliardi di euro.
Vi preghiamo di contattarci
e di presentarci i vostri progetti
e le idee innovative che possono contribuire allo sviluppo
della Camera di Commercio
della Romania in Italia e non
da ultimo allo sviluppo economico della Romania e dell’Italia.
Eugen Terteleac
Presidente CCIRO Italia
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PROGETTO PAESE,
Ec. Marian BRESCAN – Presidente TOP EXPERT

La Romania detiene una
quota molto importante dell'economia nelle zone rurali e
deve fare uno sforzo significativo per modernizzare e capitalizzare il potenziale delle
risorse naturali e umane le
quali, per ora, si trovano in uno
relativo stato di abbandono.
Durante quest’anno diversi
gruppi di professionisti dell'economia, insieme alle personalità dell'Accademia Romena,
sostenuti dalle organizzazioni
dei romeni, di cui fa parte
anche la Camera di Commercio
e Industria della Romania in
Italia (CCIRO Italia), hanno
sviluppato un concetto basato
sulle più avanzate strategie di
sviluppo della bioeconomia,
applicabili a livello europeo e
non solo. In questo contesto è
stato istituito il COMITATO
NAZIONALE DELLA BIOECONOMIA APPLICATA.
Questo organismo detiene e
può fornire una strategia a livello nazionale e un concetto
coerente attraberso il quale si
possono esplorare e sfruttare
conformemente ai requisiti e
agli standard dell'Unione Europea, l’enorme potenziale bioeconomico nelle zone rurali
della ROMANIA.
La tradizionale esperienza di
tipo durevole deve essere reintegrata, seguendo i modelli europei degli insediamenti rurali
e utilizzzando un progetto di
bio-economia basato sia sulla
tradizione, che su un programma-quadro per la ricerca e
l'innovazione, materializzato in
misure di sostegno alla ricerca
e all'innovazione in un gamma
di settori industriali, soprattutto nella zona delle bio-industrie.
Un esempio autoctono di
economia rurale sostenibile è
rappresentato dalle compossessorates, associazioni rurali che
sono state attraversate da molti
cambiamenti di ordine politico
e culturale, amministrativo e finanziario, sia a livello di influenza geo-politica, nazionale,
attraverso le guerre e le riforme
dello Stato. Con tutte queste influenze, spesso ostruzioniste e
di marginazione, queste forme
di collaborazione sociale e partenariato pubblico - privato si
sono dimostrati resistenti e
hanno ancora un grandissimo
potenziale.
Una minima valutazione, con
strumenti specifici degli studi
di impatto può spiegare il successo di queste organizzazioni
– principalmente essendo rile-

vanti la proprietà, la stabilità
del modello legislativo, gli elementi infrastrutturali operativi,
le strade, i mercati, le scuole
professionali, ecc. e l'inclusione dell’occupazione giovanile.

strategia Europa 2020, vale a
dire:
•crescita inteligente/sviluppo
dell’economia basata sulla conoscenza e l’inovazione (inovazione, educazione, società
digitale)

Il gruppo di iniziativa, costituito da importanti revisori,
della TOP EXPERT, con il sostegno della Camera di Commercio è pronto a lanciare
azioni mirate a promuovere a
livello europeo delle iniziative
europee proposte dal COMITATO NAZIONALE DELLA
APPLIBIO-ECONOMIA
CATA, rispettivamente la pianificazione strategica e di
analisi del contesto economicosociale, contro i documenti
strategici relativi al periodo
2014 - 2020 e la tipologia dei
finanziamenti comunitari, permettendo alla fine di identifidi
opportunità
le
care
finanziamento dei progetti nell'interesse dei romeni nel
mondo, che hanno la capacità
professionale e la voglia di riorientarsi verso l'economia romena.

•crescita sostenibile – promozione di un'economia più efficiente in termini di utilizzo
delle risorse, più ecologica e
più competitiva (clima, energia, mobilità, competitività);
•crescita favorevole all’inclusione inclusiva - promuovere un'economia con un alto
tasso di occupazione, in grado
di garantire la coesione economica, sociale e territoriale (occupazione e lotta alla povertà).
Consideriamo anche la necessità di un coinvolgimento
diretto del Governo della Romania per una decisione politica esplicita per adottare la
proposta del COMITATO NAZIONALE DELLA BIO-ECONOMIA APPLICATA quella di
adottare una Strategia Nazionale per lo Sviluppo Bio-economico.
Sottoponiamo alla vostra at-

l'attenzione
Richiamiamo
sulla necessità dell'introduzione del principio della complementarietà dei progetti,
rispettivamente della complementarietà delle priorità adottate dall'UE 28 attraverso la

tenzione gli aspetti che bloccano lo sviluppo economico
sostenibile in Romania, che devono essere contrastati mediante azioni concrete di presa
di conscenza e di educazione di
tutti i partecipanti di questo

progetto di strategia nazionale,
vale a dire:
•cambiamenti di ordine amministrativo, posticipare la realizzazione delle regioni di
sviluppo;
•instabilità del quadro politico e giuridico;
•incapacità delle istituzioni
di gestire contemporaneamente
grandi progetti;
•problematica di rispetto
della conformità della legge
che riguarda le acquisizioni e i
cambiamenti intervenuti in
questo periodo;
•mancanza di persone qualificate nelle Autorità di Gedi
Organismi
e
stione
Attuazione;
•mancanza di responsabilità,
la tentazione di grandi guadagni senza lavoro, la mancanza
di prove dei risultati ottenuti;
•carenza di consulenti di progetti competenti che hanno il
minimo di esperienza nella realizzazione di un progetto.
Tutto questo, realisticamente
parlando, possono essere risolti
attraverso una migliore comunicazione e una cooperazione
più efficace tra enti governativi, associazioni professionali
dei romeni, il settore privato
attraverso una maggiore trasparenza delle istituzioni centrali,
delle amministrazioni locali e
attraverso la lotta contro la burocrazia, ma soprattutto contrastando la tendenza delle
istituzioni pubbliche di lavorare per se stesse, lasciando in
secondo piano il servizio dedicato ai cittadini.
Lo sviluppo strategico
dell’economia sostenibile attraverso la componente futura bioeconomia- è consigliabile
essere preceduta da un serio
studio d’impatto riguardante
l’esercitare della capacità amministrativa dello Stato romeno
e delle amministrazioni locali,
e in più è anche necessario fare
una diagnosi reale della situazione esistente.
Sono contento di collaborare con la CCIRO l'Italia, la
nostra cooperazione si estende
anche al programma “Ridiamo
sicurezza e concretezza alle
aziende romene ed italiane nell’economia romena”, ed insieme all'Accademia Romena
ed ai partner collaboreremo con
gli investitori romeni nel
mondo per lo sviluppo socioeconomico della Romania.
Ec. Marian Brescan
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Corneliu Dinu, Vicepresidente CCIRO Italia:
Pensiero per l’economia, verso l’industria...

Una delle priorità dei programmi e delle strategie del
Governo è l'energia, sia quella
convenzionale, che quella ottenuta da fonti rinnovabili. Verità
nota alla maggior parte dei nostri lettori è il fatto che la Romania è il paese che disponde
da importanti risorse energetiche naturali - petrolio, gas, carbone, uranio, e che ha
sviluppato e sviluppa ancora la
produzione di energia da fonti
rinnovabili - idrica, fotovoltaica, eolica, biomasse di ditipologie,
e
tipi
versi
geotermica ecc.
Purtroppo con la limitazione
degli aiuti dello stato da qualche anno, con il calo della produzione industriale e quindi
con la riduzione della quantità
di energia consumata per l'economia, la schema di sostegno
agli investitori in impianti di
produzione di energia da fonti
rinnovabili è stato riformata. In
parallelo si è imposta fortemente la disciplina europea riguardo agli aiuti dello Stato,

hanno priorità le forme di energia, in particolare l'uso delle risorse rinnovabili per la loro
fabbricazione, uso basato su
una parsimonia economica convergente con l’attuale crisi economica/industriale.
Come fonti di energia rinnovabili molto convenienti, di
maggior successo in Romania,
sono riconosciute sia le risorse
idroelettriche, che le biomasse,
anche quelle che richiedono
tecnologie costose per la loro
trasformazione in materia
prima necessaria per la produzione dell'energia in impianti
specifici. Attualmente si continua la costruzione di impianti
fotovoltaici, impianti a biomasse e piccole centrali idroelettriche con potenza installata
inferiore a 10 MW. Tra gli investitori, insieme a quelli locali, ci sono anche gli
investitori italiani, investitori
con una lunga storia in Romania e, naturalmente, si aspetta
la presenza degli investitori romeni che desiderano investire

nell’industria romena, nel settore energetico, gli investitori
il cui capitale è stato accumulato in seguito a tanti anni di
lavoro in Italia, sia come professionisti o semplici costruttori, trasportatori, lavoratori
agricoli, ecc, coloro che hanno
lavorato anni e anni in Italia.
Senza aprire il tema bollente riguardo al pensiero, non solo
con patriottismo, ma con ravvicinamento al luogo di nascita e
con altre valutazioni che dimorano nelle anime dei romeni
che constituiscono la Diaspora,
vorrei che la gioia del ritorno
dei romeni a casa sia biunivoca, che sia determinata dalla
reciprocità assoluta tra le
aspettative e le vere realtà.
E quando pensiamo che
quello che abbiamo affrontato
in queste righe si riferische al
sistema energetico, lo stesso
sarebbe nell'affrontare il sistema agricolo, agroalimentare,
il sociale, medico, dell’istruzione, ecc., si potrebbe raggiungere quel livello di

speranze, di tentativi di creazione di percorsi professionale
per i romeni ritornati nello spazio “casa” in Romania, che si
possa assimilare ad un target
unico.
Corneliu Dinu
Vicepresidente CCIRO Italia

Camera di Commercio e Industria della Romania in Italia,
CCIRO Italia ha organizzato in
data 18 febbraio 2015, a Bucarest una missione economica, al
fine di mediare un partnership
tra la Fiera di Roma e Romexpo. Partenariato di cui potrebbe beneficiare sia il
contesto economico romeno,
che ha in questo periodo una
forte necessità di promozione
sul mercato italiano, che l’ambiente d’affari romeno in Italia,
e quello italiano disposto ad investire nell'economia romena.
I partecipanti a questa missione sono stati dal Italia, il
presidente della Fiera di Roma,
Mauro Mannocchi e l’exhibition manager di Fiera di Roma,
Mauro Giustibelli. La delegazione è stata ospitata presso la
sede di Romexpo, con la partecipazione del rappresentante
dell’ambiente d’affari romeno,
al più alto livello, il presidente
della Camera di Commercio e
Industria della Romania, Mihai
Daraban, il segretario generale
della Camera di Commercio,
Traian Caramanian ed il direttore generale Romexpo Cătălin
Trifu.
I calendari annuali di tutti gli
eventi organizzati da Romexpo

e quelli organizzati da Fiera di
Roma, formeranno un programma comune, attraverso il
quale le imprese di entrambi i
paesi potranno beneficiare di
numerosi sconti e agevolazioni
per partecipare a tutte le fiere
future, grazie al protocollo
d’intesa firmato dalle due istituzioni.
Ad esempio, gli operatori
economici romeni saranno informati riguardo tutte le fiere
organizzate da Fiera di Roma, e
viceversa gli imprenditori italiani saranno informati riguardo
tutti
gli
eventi
organizzati da Romexpo. Il pre-

sidente Daraban ha proposto
alla delegazione italiana di organizzare degli eventi congiunti a Milano, in occasione
dell’Expo 2015 ed anche a
Roma, utilizzando in questo
modo la presenza massima
degli operatori economici romeni in Italia. Le due parti
hanno convenuto sull'organizzazione di diversi eventi in
altre aree di interesse economico e finanziario del mondo,
come l'Asia e l'America sul
modello della fiera "Beijing
Wine Expo 2014", organizzata
da Fiera di Roma, evento al
quale ha parteciparo anche la

CCIRO Italia, insieme a tre dei
più importanti operatori del
mercato del vino romeno.
Le due istituzioni hanno stabilito che il protocollo d'intesa
e le diverse attività saranno
promosse anche dalla Camera
di Commercio e Industria della
Romania in Italia, CCIRO Italia. Durante l'incontro sono
state riassunte le attività della
Fiera di Roma e Romexpo e si
è parlato della possibilità di
realizzare un trasferimento di
know-how tra le due istituzioni, la formazione del personale e perché no di un vero e
proprio scambio di esperienze.

Partnership Fiera di Roma e Romexpo
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”Siete i benvenuti!”

Il premier Victor Ponta, invito per i romeni che vivono all’estero:

Signor Primo Ministro ,
qual'è l'importanza che attribuisce il governo romeno agli
imprenditori romeni della
diaspora ?
«L'imprenditoria della diaspora romena è molto importante per noi, da molti punti di
vista: gli investitori romeni all'estero dimostrano che l'economia romena si sviluppa e si
guadagnando allo
espande,
stesso tempo un certo prestigio.
Gli investimenti romeni all'estero possono portare a collaborazioni che possano portare
investitori stranieri in Romania
.In tutte le mie visite all'estero,
abbiamo messo maggiore enfasi sulla promozione degli incomunità
della
teressi
imprenditoriale romena all’estero, cercando di identificare fuori dai confini le
opportunità di investimenti per
questi imprenditori.»
Esistono agevolazioni per
gli investitori stranieri che
vogliono investire in Romania, che raggiungono anche

decine di milioni di euro,
come nel caso Pirelli. Per i
cittadini romeni all'estero che
vogliono investire nel Paese,
ci sono agevolazioni?
«Una cosa deve essere chiara
. Non trattiamo in modo discriminatorio gli investitori. Il livello dell'investimento e la sua
natura strategica o meno, determinano talune condizioni più o
meno favorevoli per gli investimenti .I romeni all'estero sono
sempre i benvenuti a investire
a casa. Tra l’altro, i romeni all'estero, tutti, hanno contribuito
in modo sostanziale negli ultimi dieci anni per far crescere
l'economia romena attraverso
le rimesse verso il Paese.»

mania. Dall’inizio le rimesse
hanno sostenuto l’economia nazionale, ma in questo momento
storico i romeni dall’estero
possono diventare investitori in
Romania, da soli oppure in collaborazione con i partner esteri.
Essi rappresentano una buono
occasione per l’economia romena, sta a noi capitalizzare
quest’opportunità, forse seguendo l’esempio della Scozia
o dell’Irlanda.
Ovviamente, ci sono anche
consequenze negative: come
per esempio il fatto che tutti
coloro che sono andati via dalla
Romania, in gran parte giovani,
rappresentano una forza di lavoro impressionante, molti di
loro hanno beneficiato di
un’istruzione, in settori come
la medicina, pagata dai contribuenti romeni. D’altra parte,
noi non ignoriamo il fatto che
le persone hanno il diritto di
prendere decisioni importanti
sulla propria vita.»

locali cerca di indirizzare gli
investitori italiani versoi la
Romania. Come potrebbero le
istituzioni statali sostenere
l’attività della camera, dato
che per ora non esiste questo
supporto?
«E nell’interesse della Romania sostenere tutti coloro
che sono i potenziali investitori
nel nostro paese e sopratutto gli
imprenditori romeni che hanno
creato le imprese fuori del
paese, disposti ad investire in
Romania da soli o insieme ai
partner esteri. Inoltre nella nostra strategia economica una
parte importante dovrebbe essere rappresentata dall’incoraggiamento degli investitori, le
strutture dello stato dovrebbero
fornire sostegno a questi potenziali investitori.»

Le attrazioni della Romania per gli investimenti esteri
sono l’aliquota unica del 16%
e il basso costo della forza lavoro. Quanto durerà questa
aliquota e per quanto tempo
ancora gli stipendi romeni saranno in concorrenza con
quelli della Cina ?
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«L'aliquota unica di imposta
sui profitti non cambierà. Non
abbiamo in programma un tale
cambiamento. Noi crediamo
nella stabilità fiscale, al fine di
creare un ambiente favorevole
agli investimenti.
Per quello che riguarda gli
stipendi, si osserva che stanno
cominciando ad aumentare,
anche al seguito della sempre
migliore formazione della manodopera .
Credo che gli investimenti
continueranno a venire fino a
quando la Romania fornirà un
ambiente politico ed economico stabile . Non saranno gli
stipendi il fattore decisivo per
attrarre investimenti esteri .
In realtà, sempre più imprese
già presenti in Romania continuano ad aumentare il volume
degli investimenti e annunciano l'espansione commerciale
che hanno nel nostro Paese.
L'anno scorso si è raggiunto il
livello record di investimenti
stranieri, rispetto agli ultimi
quattro anni.»

“Un decenio di crescita”

Il desiderio del presidente del Senato romeno, Călin Popescu Tăriceanu:
Signor Presidente, occupa
la seconda carica dello stato,
uno stato da cui un quarto
della popolazione è partita. A
suo avviso qualli sono le più
importanti conseguenze positive e negative causati da questo fenomeno?
«Nel 2007 ero Primo Ministro quando la Romania ha aderito all’Unione Europea e un
numero di paesi hanno aperto il
mercato di lavoro ai cittadini
romeni. In quel momento molte
persone avevano già lasciato la
Romania per altri paesi dell’UE, con lo scopo di trovare
lavoro, ma in verità dopo l’adesione all’UE questo fenomeno
si è intensificato. Oggi ci sono
milioni di lavoratori all’estero.
Per me tutti sono parte della
nostra nazione. Penso che tutti
noi, in patria o all’estero, possiamo avere una vita migliore,
assumendoci l’identità romena,
stare vicino uno all’altro, cosi
come abbiamo fatto per secoli
nel corso della storia.
Le comunità romene dei
paesi economicamente sviluppati dell’Unione Europea svolgono un ruolo positivo nella
crescita economica della Ro-

A Roma da un anno funziona la Rappresentanza della
Camera di Commercio della
Romania, che oltre a supportare gli imprenditori romeni

Quando pensa che la Romania sarà accettata nell’Eurozona?
«L’adesione all’Eurozona è
una decisione di vasta portata
economica, saranno considerati
diversi argomenti e verranno
coinvolti non solo la classe politica, ma anche la Banca Nazionale e molti altri esperti.
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Membro sostenitore CCIRO Italia

