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Dr. aurel vainer, President of the Federation 
of the Jewish Communities in romania
(Federaţia Comunităţilor Evreieşti din
românia), vicepresident of CCiB, former
member of romanian Parliament,as a
recognition of his remarkable contribution
to the reconstruction of the modern
chambers of commerce system and as a sign
of respect for his decades of work in support
of the business community of Romania

Kelemen Hunor, former
minister of culture,as a

symbol of acknowledgement
of the open attitude he has

displayed in regard to the
Chamber in Bucharest and
the projects it develops  in

support of the business
community. 

Professor Sorin Dimitriu, Ph.D.,for his
consistency and the audacity of the endeavors
he undertook in order to restore and defend the
historical legacy of the Chamber.

His majesty King michael, as a tribute and token of recognition for the contribution
of the Royal House of Romania to the modernization and consolidation of the
Chamber of Bucharest. 

Emil Constantinescu, Ph. D., former President of
romania,as a tribute to his contribution to the
consolidation of the business community and a
token of respect for the effort of steadfastly
cultivating the values of the European
civilization and the principles of democratic
society in the political, cultural and social life
of Romania. 

Yearly, the Bucharest Chamber of Commerce and industry 
awards the HErmES trophy to iconic personalities of the academic, 

economic and social world. 

CHriStian PEnnESCu-KErtSCH,
ultimul președinte al Camerei de Comerț și industrie din Bucuresti, înainte ca această
organizație să cadă victima totalitarismului comunist (București, 1938):

„Camera de Comerț și de Industrie din București și-a câștigat multe drepturi de
recunoștință. (...) De la negustori, pentru tot ce a putut să obțină pentru ei. (...) De la
industriași, pentru acțiunea hotărâtă dusă în tot cuprinsul existenței ei, în sprijinul creerii
unui regim prielnic de dezvoltare și pentru felul cum a știut să se împotrivească, ori de cate
ori mania de a copia tot ce se înfăptuiește aiurea se transformă în noui sarcini și oprimari.
De la salariați (...) pentru reglementarea repausului duminical, pentru reglementarea
orariului, pentru construirea unui cămin de ucenici și pentru ridicări de policlinici.”

GEorGE G. aSSan,
preşedintele Camerei de Comerț București, în 1911, 
cu prilejul inaugurării Palatului Camerei:

„Facă cerul ca piatra de temelie care se aşază astăzi în zidăria
noului Palat al comerţului şi industriei din Capitală să constituie,
în acelaşi timp, o nouă bază pe care să se sprijine viitoarea
activitate a Camerei noastre, pentru ca de aici înainte, cu şi mai
multă tărie, cu şi mai multă râvnă, să lucreze fără preget pe
terenul dezvoltării şi întăririi economice a ţării.“

23 mai 1911
inaugurarea Palatului Camerei de Comerț București, la ceremonia solemnă luând parte regele Carol i, regina Elisabeta, Principele Ferdinand 
și înalte oficialități ale statului, membri ai camerei bucureștene
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Nevoia de modele

Companiile care au
sediul central în
capitală ar trebui să

apeleze mai des la serviciile
oferite de camera de
comerț și industrie
București. managerii
firmelor vor înțelege că nu
se mai poate să te dezvolți
ca un lup singuratic, ci
trebuie să faci parte dintr-
un sistem cameral, o rețea
de parteneriate win-win.
multinaționalele beneficiază
din plin de aceste rețele, în
amcham, aHK românia,

cciFer, Brcc și alte
asociații bilaterale de
comerț.
Firmele active în camera de
comerț și industrie
București reprezintă un
model pentru celelalte
companii din țară. au
departamente puternice de
marketing, care le înlesnesc
pătrunderea pe piețele
externe. respectă principiile
guvernanței corporative.
Sunt la curent cu ultimele
noutăți legislative. au juriști
și fiscaliști foarte buni.

investesc în pregătirea
profesională a angajaților și
în cSr. Participă des la
târguri și expoziții
internaționale.
camera de comerț și
industrie București
aniversează 150 de ani de la
înființare. În această ediție a
publicației legal magazin
puteți vedea o retrospectivă
a istoriei acestei instituții
regale, care sunt planurile
de dezvoltare ale cciB,
precum și beneficiile
actuale ale membrilor.

Mircea Fica, Senior Editor
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În 1864 s-a adoptat Legea
Camerelor de Comerț, iar în
ianuarie 1868 s-a înființat
Camera de Comerț și
industrie bucurești. Ce
reprezintă pentru
dumneavoastră împlinirea a
150 de ani de la înființarea
CCib?

Pentru mine, dar și pentru
întreaga echipă a camerei
bucureștene, reprezintă un
moment cu totul special, 
care ne onorează și ne obligă,
în egală măsură. ne mândrim
cu viziunea înaintașilor noștri și
ne dorim ca în acești ani, plini
de provocări, de speranțe, dar
și de perspective pentru
comunitatea de afaceri, să ne
îndeplinim menirea, aceea de
reprezentant autorizat și
recunoscut al celei mai
puternice comunități de afaceri
a țării.
vreau să subliniez că instituția
camerală nu a apărut la
inițiativa unui legiuitor, ci în
urma manifestării tot mai
pregnante a nevoii
comercianților și industriașilor
de a avea un organism propriu
care să le apere interesele. la
10 noiembrie 1861, în
memoriul înaintat consiliului
de miniștri, c. a. rosetti, prim-
starostele comercianților
bucureșteni a surprins
magistral nevoia socială care a
dus la înființarea camerelor de
comerț: „Corpul comercial
suferă de lipsa unei autorități
legale, care să poată apăra cu
putere interesele sale, care să
poată lua initiațiva la
îmbunătățirile trebuincioase,
fără de care nici un progres nu
este cu putință. Ministerul
finanțelor, de care atârnă
comerțul și industria țării, nu
poate, cu toată bunavoința ce

dESprE 
iStoriE, 

La Viitor
interviu cu 

prof. univ. dr. ing. 
SoriN diMitriu, 

Președintele camerei de comerț 
și industrie a municipiului București
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ar avea, a se ocupa mai special de
aceste reforme și îmbunătățiri,
fiindcă îi lipsește timpul material și
mai cu seamă fiindcă interesele
comerțului și ale industriei nu sunt
întotdeauna compatibile cu
interesele fiscului, ba adesea îi sunt
și opuse.” ideile cuprinse în acest
citat sunt, în opinia mea, mai
actuale ca nicioadată. mai mult,
definiția dată camerei, potrivit legii
335/2007 ce ne guvernează astăzi
activitatea, este convergentă cu
cele spuse de rosetti. la fel ca
acum 150 de ani, rolul nostru
principal este de a reprezenta și
apăra interesele membrilor noștri în
fața autorităților, pentru a susține
dezvoltarea durabilă a economiei
capitalei. așadar, ne-am născut
pentru că era nevoie de noi și
suntem astăzi aici din același motiv. 
cu o istorie extrem de interesantă,
cu multe elemente inedite, camera
bucureșteană, fondată în 1868, s-a
dovedit de-a lungul timpului un
seismograf extrem de sensibil la
abaterile societății românești de la
democrație, evoluția sa reflectând
fidel istoria țării, cu suișurile și
coborâșurile inerente. 
camera bucureșteană a fost prima
cameră de comerț înființată pe
teritoriul de atunci al româniei. Pe
parcursul acestui secol și jumătate
care a trecut de la înființarea
camerei noastre, s-a format și 
s-a dezvoltat industria românească,
s-a modernizat comerțul românesc,
s-au dezvoltat transporturile și
comunicațiile, s-a schimbat peisajul
instituțiilor bancare și de credit,
școala și învățământul au căpătat
altă alcătuire. la toate acestea a
contribuit și camera bucureșteană.
camera de comerț din București a
pus bazele unor instituții fără de
care astăzi nu am concepe viața
economică – Bursa și registrul
comerțului. de asemenea, camera
a avut de-a lungul timpului o
contribuție hotărâtoare la

elaborarea unor legi de mare
importanță pentru economia
națională. legile privind încurajarea
industriei naționale, reglementarea
relațiilor de muncă și a repausului
duminical, mărcile de fabrică și de
comerț, falimentul sunt doar câteva
exemple care atestă rolul de
necontestat pe care l-a avut camera
din capitală în dezvoltarea
economică a țării noastre.

Ce s-a întâmplat cu Camera
bucureșteană în perioada
dictaturii comuniste?

aceea a fost o perioadă dificilă, însă
nici măcar comuniștii nu au reușit
să distrugă total sistemul cameral.
Prin decretul nr. 74/25.02.1949,
camerele de comerț au fost
desființate, cu excepția camerei de
comerț și industrie din București.
cu un obiect de activitate amputat,
redus la susținerea comerțului
exterior, spoliată de toate
proprietățile sale – clădirile școlilor
practice de comerț, cea a școlii
practice industriale, clădirea
policlinicii, monumentalul palat din
Strada ion ghica – camera
bucureșteană a păstrat vie flacăra
sistemului cameral. ulterior, prin
decretul 495/19.11.1953 i se
atribuie și competențe referitoare
la piața internă. Până și regimul
comunist s-a simțit obligat să
confere camerei de comerț, prin
același act normativ, statutul de
„organizație obștească“, ceea ce
constituia maximum de
independență ce se putea aștepta și
obține de la autoritățile vremii.
două decenii mai târziu, în 1973,
sfera de competență a camerei este
din nou extinsă. la nici cinci luni de
la înlăturarea comunismului, la 11
mai 1990, sistemul cameral a fost
repus în drepturi. camera de
comerț și industrie a municipiului
București este continuatoarea de
drept a camerei de comerț

București, indiferent de forma de
organizare și funcționare sau de
denumirea avută în perioada de
timp de la constituirea sa în 1868,
fiind practic nedesființată de-a
lungul istoriei sale. 
Spuneam în debutul acestui
interviu că aniversarea a 150 de ani
de activitate neîntreruptă ne
onorează și ne obligă, în egală
măsură. Pe mine, în mod special.
am devenit președinte al camerei
bucureștene în 2008, an marcat de
sărbătorirea a 140 de ani de la
înființarea cciB și de recuperarea
sediului nostru istoric din Str. ion
ghica. revenirea în această clădire
conferă instituției noastre nu doar
reprezentativitate și identitate
pregnantă, dar adaugă un plus de
legitimitate prin conexarea la un
trecut remarcabil, de care suntem
mândri. Printr-o coincidență
plăcută, anul acesta vom inaugura
oficial aici, în inima capitalei,
centrul de conferințe „george
assan”, cu o suprafață de circa
1000 mp, cu săli moderne,
multifuncționale, pentru conferințe,
forumuri, cursuri, workshop-uri,
evenimente culturale și științifice.
câteva săli sunt deja intrate în
circuitul de profil, în ultimii doi ani
echipa noastră organizând în
Palatul cciB zeci de evenimente, cu
mii de oaspeți: manageri și
antreprenori din țară și din
străinătate, reprezentanți ai
corpului dipomatic, ai comunității
academice, dar și ai autorităților
publice românești și din țări
partenere. aș vrea să subliniez că
pe lângă evenimentele dedicate
comunității de afaceri am organizat
și manifestări cu caracter cultural:
expoziții, concerte și lansări de
carte. Sunt exemple concrete ale
preocupărilor noastre constante din
ultimii ani de a readuce cciB în
centrul vieții economice și culturale
a capitalei și de a-i reda anvergura
de altădată.

Cu o istorie
extrem de
interesantă, cu
multe elemente
inedite, Camera
bucureșteană,
fondată în 1868,
s-a dovedit de-a
lungul timpului
un seismograf
extrem de
sensibil la
abaterile
societății
românești de la
democrație,
evoluția sa
reflectând fidel
istoria țării, cu
suișurile și
coborâșurile
inerente.”

La fel ca acum
150 de ani, rolul
nostru principal
este de a
reprezenta și
apăra interesele
membrilor noștri
în fața
autorităților,
pentru a susține
dezvoltarea
durabilă a
economiei
Capitalei.”
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Care sunt acțiunile și
manifestările organizate de
CCib pe parcursul anului
2018, pentru a marca
împlinirea unui secol și
jumătate de activitate a
organizației?

Întregul an va fi marcat de
organizarea unor manifestări
menite să facă cunoscut rolul
acestei instituții în dezvoltarea
economiei moderne a țării
noastre. În parteneriat cu
muzee de prestigiu din capitală
pregătim patru expoziții:
„comerțul românesc”, „istoria
bucureșteană a comerțului”,
„Figuri de negustori
bucureșteni”, „istoria industriei
românești”, organizăm o serie
de conferințe, seminarii și
workshop-uri, lansăm două
cărți: „contribuția camerei
bucureștene la modernizarea
economiei românești” și
„Președinții camerei de
comerț și industrie a
municipiului București” și un
album „camera de comert si
industrie Bucuresti în imagini”.
de asemenea, lansăm în
circuitul numismatic o monedă
aniversară și realizăm o
emisiune de marcă poștală.

Cum se implică CCib în
susținerea întregii comunitați
de afaceri din municipiul
bucurești?

Fac de la început mențiunea că
organizația noastră nu lucrează
numai cu și numai pentru
membrii săi, ci se adresează
întregii comunități de afaceri
din București. conform
statutului, membrii noștri
dispun de unele facilități și
avantaje, însă toate firmele
bucureștene care participă la
acțiunile camerei sunt tratate

în mod egal și sunt reprezentate
de cciB în mod nediscrimi na to riu.
În aceste condiții, camera
bucureșteană este apreciată și
recunoscută ca organizație
reprezentativă de un număr de
firme net superior celui indicat
de numărul membrilor efectiv
înscriși. 
rolul nostru, ca de altfel al
oricărei camere de comerț,
este acela de a veni în sprijinul
comunității de afaceri cu soluții
la problemele momentului. În
ultimii ani s-au produs
schimbări profunde la nivelul
fluxurilor comerciale, al
obiceiurilor de consum și,
foarte important, pe piața
forței de muncă. de asemenea,
pe fondul globalizării piețelor,
concurența este extrem de
dură. un alt aspect, deloc de
neglijat, este decalajul de com pe -
titivitate pe care-l înregistrează
țara noastră, comparativ cu
economiile vestice și chiar
central-europene.
Pornind de la acest tablou
complex, ne-am stabilit
obiectivele prioritare astfel
încât să venim cu soluții viabile
la principalele întrebări care-i
frământă pe antreprenorii și
managerii autohtoni: cum îmi
fac un plan de afaceri, care
sunt stimulentele de care pot
beneficia, cum îmi finanțez
afacerea, unde îmi vând
produsele/serviciile, cum îmi
diversific portofoliul de clienți
în condiții optime beneficiu-
risc, cum procedez pentru
internaționalizarea afacerilor
mele, ce trebuie să fac pentru
a avea succes pe o piață inte re -
santă, dar greu de lucrat, cine
mă poate sprijini pe piețele
externe, mai ales dacă nu am
experiență, cum îmi rezolv
litigiile comerciale rapid, corect
și în condiții de confidențialitate.

Care credeți că sunt măsurile
legislative care trebuie
promovate, la nivel
guvernamental, pentru
asigurarea unui mediu de
afaceri atractiv?

În primul rând, se impune
creșterea gradului de stabilitate
și predictibilitate în domeniul
legislativ, îndeosebi în zona
fiscală, pentru a stimula
investitorii români și străini să
dezvolte afaceri noi. În ultima
perioadă, au fost luate 
decizii care au produs
îngrijorare și incertitudine la
nivelul comunității de afaceri.
de exemplu, potrivit unui
studiu recent, mare parte a
stresului resimțit de
antreprenori (element indicat
de 43% dintre antreprenorii
români, comparativ cu 34% pe
plan european) derivă din lipsa
de stabilitate și predictibilitate
legislativă, care influențează
proiecția cash-flow-ului
(fluxului de lichidități), adică
piesa de rezistență a oricărui
plan de afaceri. 
În al doilea rând, este necesară
realizarea unei construcții
bugetare orientate prioritar
către investiții generatoare de
creștere economică, adică cu
valoare adaugată mare și care
utilizează resurse autohtone. În
acest context, reformarea
sistemului public și alocarea
resurselor pe criterii de
eficiență constituie condiții
sine-qua-non pentru reușita
unui astfel de demers. din
păcate, în acest moment
asistăm la sacrificarea acestor
investiții pentru a asigura
echilibrul bugetar la nivelul
unor instituții nereformate,
suprapopulate și neadaptate la
realitățile secolului XXi.
În al treilea rând, sunt absolut

necesare măsuri coerente
pentru dezvoltarea sectoarelor
pentru care deținem
competențe recunoscute,
confirmate (nanotehnologii,
materiale cu memorie,
domeniul aerospațial,
tehnologia informației etc.),
sectoare ce pot contribui
semnificativ la reducerea
decalajului de competitivitate
înregistrat față de economiile
din vestul europei și la o mai
bună poziționare a economiei
românești pe plan european și
la nivel global. În același sens,
ar fi binevenite măsuri care să
vizeze încurajarea și stimularea
firmelor care utilizează rezul -
tatele cercetării-dezvoltării.
toate aceste măsuri ar trebui
să facă parte dintr-o strategie,
gândită de o elită autentică,
capabilă sa identifice corect
prioritățile și pornind de la
acestea, să construiască
durabil. Se impune
profesionalizarea deciziei
economice, pentru că altfel
vom asista la creșterea gradului
de stres în mediul privat, la
reticența oamenilor de afaceri
de a investi, îndeosebi în
producție, cu efecte negative
asupra bugetului de stat, din
cauza scăderii încasărilor din
tva, contribuții, impozit pe
profit și dividende, dar și
asupra balanței comerciale a
româniei, din cauza scăderii
exporturilor cu valoare
adăugată mare, concomitent cu
creșterea importurilor. 

Cum se implică CCib pentru
sprijinirea autorităților
administrației publice în
scopul dezvoltării comunității
de afaceri?

camera bucureșteană începe
să devină partenerul firesc și



domenii, exemple de bune practici,
posibilități concrete de investiții
oferite de țările în care românia are
reprezentare economică, zone în
care pot fi derulate investiții și
parteneriate comerciale, cadrul
juridic și fiscal, caracteristici
economice și politice ale fiecărui
stat de reședință. la rândul lor
consilierii din rețeaua de repre -
zentare economică în străinătate au
avut ocazia să cunoscă problemele
reale, curente ale mediului de
afaceri românesc, cerințele acestuia,
de care să țină cont în activitatea
pe piețele unde sunt acreditați.
am colaborat foarte bine cu
ministerul afacerilor externe în
organizarea unor Forumuri de
afaceri cum au fost cele dedicate
relațiilor cu etiopia și Sri lanka.
În perioada următoare vom relua
seria de evenimente Business
Breakfast, în cadrul căreia oamenii
de afaceri au posibilitatea de a intra
într-un dialog mai putin
convențional, dar eficient cu

de cursă lungă al ministerelor
economice, precum și interfața
acestora cu mediul de afaceri
bucureștean. ne recomandă tradiția
noastră în reprezentarea mediului
de afaceri și în colaborarea
constructivă cu autoritățile,
recunoașterea de care ne bucurăm
pe plan internațional și, mai ales,
preocupările noastre constante de a
sprijini, prin mijloace specifice,
eforturile de internaționalizare ale
firmelor românești, ca parte a unei
strategii complementare celei a
executivului. 
colaborăm foarte bine cu ministerul
pentru mediul de afaceri, comerț și
antreprenoriat (mmaca), derulând
împreună acțiuni primite foarte
bine de comunitatea de afaceri.
acum câteva luni, am fost co-
organizatorii conferinței „măsuri de
sprijinire și promovare a exportului
susținute de guvernul româniei.
lansarea Programului de susținere
a internaționalizării operatorilor
economici români, cu finanțare de

la bugetul de stat, pentru perioada
2017-2020”. am fost onorați să
găzduim acest eveniment la sediul
nostru istoric, cu atât mai mult cu
cât subiectele abordate au fost
convergente cu obiectivele noastre
strategice, centrate pe susținerea
imm. 
de asemenea, tot în aula carol i din
Palatul cciB au avut loc două serii
de întâlniri B2B ale consilierilor
economici din rețeaua externă a
româniei cu reprezentanți ai
comunității de afaceri autohtone,
evenimente care au făcut parte din
programul Forumului „Săptămâna
diplomației comerciale – reuniunea
consilierilor economici”, organizat
de mmaca. datorită acestor
evenimente, oameni de afaceri din
diverse domenii au avut ocazia să
obțină de la consilierii economici
din rețeaua externă a româniei
informații privind: oportunități de
intrare a companiilor autohtone pe
piețele țărilor de reședință,
tendințe internaționale în aceste
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Ne recomandă
tradiția noastră
în reprezentarea
mediului de
afaceri și în
colaborarea
constructivă cu
autoritățile,
recunoașterea
de care ne
bucurăm pe plan
internațional și,
mai ales,
preocupările
noastre
constante de a
sprijini, prin
mijloace
specifice,
eforturile de
internaționalizar
e ale firmelor
românești, ca
parte a unei
strategii
complementare
celei a
Executivului. 
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specialiști, consultanți și
politicieni de top, pe teme
economice de interes. am
abordat, in compania
miniștrilor și/sau secretarilor de
stat de resort, subiecte
precum: sprijinirea imm-urilor
și dezvoltarea afacerilor,
accesul la sursele de finanțare
europene, dezvoltarea
activității industriale, sectorul
energetic, rolul diplomației
economice în promovarea și
susținerea intereselor
companiilor românești în
străinătate, precum si în
atragerea de investiții străine în
țara noastră. În edițiile viitoare
ne propunem să aducem în
discuție teme precum: infrastruc -
tura, fiscalitatea, stabilitatea și
predictibilitatea legislativă,
relocarea capacităților de
producție, rolul cercetării și
inovării în dezvoltarea pe baze
sănătoase a economiei românești.

Care sunt mijloacele prin care
CCib susține promovarea
ofertei economice românești
în străinătate?

În primul rând, continuăm să
organizăm seria de evenimente
„ziua oportunitatilor de
afaceri”. aș vrea să punctez
faptul că în cadrul acestor
întâlniri periodice, oamenii de
afaceri români au posibilitatea
de a se întâlni într-un cadru
structurat cu factori decizionali
din ministerul pentru mediul
de afaceri, comerț și antepre -
noriat, cu ambasadorii și/sau
cu atașații economici ai țărilor
partenere, cu reprezentanți ai
Birourilor de Promovare
comercial-economică
românești din străinătate,
pentru a afla informații privind:
tendințele în comerțul exterior,
cadrul juridic bilateral și

accesul pe piețe cu potențial,
participarea la licitații pe pro -
iecte, oportunități de afaceri și
investiționale, stimulentele
acordate investitorilor străini. 
Seria seminariilor „ziua
oportunităților de afaceri” a
debutat în septembrie 2013, cu
o ediție dedicată Sua, urmată
de evenimente care au vizat:
orientul apropiat și mijlociu,
regiunea magrebiană, Balcanii
de vest, marea Britanie și
australia, arabia Saudită, india,
Bosnia-Herțegovina, republica
islamică iran, republica cehă,
dar și țările vecine, precum
republica moldova, ucraina și
ungaria. 
evenimentele din seria „ziua
oportunităților de afaceri” mai
au încă un rol important, acela
de a identifica interesul
oamenilor de afaceri români
pentru o anumită țară/regiune,
astfel încât, ulterior, utilizând
alte formule verificate, să-i
sprijinim pentru a pătrunde pe
aceste piețe sau să-și dezvolte
afacerile, în cazul în care sunt
deja acolo.
astfel, o altă componentă a
strategiei noastre de relații
externe vizează organizarea de
misiuni economice și forumuri
de afaceri și investitiții, eveni -
mente care, bine pregătite, s-au
dovedit a fi foarte utile pentru
companiile românești intere -
sate să ia un prim contact cu
piața vizată, să constate dacă
oferta lor este adaptată
cerințelor locale și să identifice
potențiali parteneri de afaceri. 
Îmi face plăcere să vă spun că
recent am organizat trei astfel
de evenimente, foarte bine
primite de comunitatea de
afaceri românească, și anume:
misiunea economică în
republica elenă (Salonic și
atena) finalizată cu semnarea a

două noi acorduri de
colaborare cu instituțiile
similare din cele două orașe
grecești, urmată de misiunea în
republica arabă egipt, în marja
vizitei oficiale la cairo a
ministrului pentru mediu de
afaceri, comerț si
antreprenoriat, și misiunea
economică în ungaria
(Budapesta), cu ocazia celui de
al vi-lea Summit al șefilor de
guvern din statele europei
centrale și de est și republica
Populară chineză. Fac
mențiunea că delegația
condusă de cciB, a treia ca
număr de participanți după
delegațiile țărilor organizatoare
(ungaria și r. P. chineză), a
fost cea mai dinamică, fiecare
companie românească având
în medie cinci întâlniri cu firme
potențial partenere.
aceste evenimente sunt
completate cu un program
consistent de forumuri de
afaceri organizate aici, în
românia. Pentru a păstra
simetria, am să amintesc cele
mai recente evenimente
organizate la sediul nostru:
Forumul de afaceri românia –
egipt, desfășurat în prezența a
peste 100 reprezentanți ai
mediului de afaceri și
instituțiilor guvernamentale
din cele două țări, deschis în
prezența ministrului egiptean
al investițiilor străine și
cooperării internaționale și a
ministrului pentru mediul de
afaceri, comerț și antrepre -
noriat, și Forumul de afaceri
românia – Kazahstan, deschis
în prezența copreședinților
comisiei mixte și a
ambasadorului extraordinar și
plenipotențiar al republicii
Kazahstan în românia.
Sunt evenimente utile, dar nu
suficiente pentru a avea succes

în activitatea de
internaționalizare a afacerilor.
iată de ce o altă componentă
importantă a strategiei noastre
de relații externe a vizat
deschiderea, în zone
geografice cu potențial, a unor
reprezentanțe, dublate de
expoziții permanente, pe
durata a 2-3 ani, cu rolul de a
identifica nișele de piață
pentru oferta românească și de
a asigura asistență și
consultanță personalizate
companiilor românești
interesate să intre pe piețele
respective. după această
formulă am operat cu succes în
emiratul Sharjah (emiratele
arabe unite) pentru întreagă
zonă a golfului Persic  și
lucrăm acum prin birourile de
reprezentare ale cciB deschise
la Beijing pentru r. P. chineză
și mongolia și la tanger
(regatul maroc) pentru
regiunea magrebiană.
după un efort de promovare și
de sprijinire a demersurilor
companiilor românești de
pătrundere/dezvoltare pe
piețele din zona golfului Persic
de circa doi ani, expoziția de la
Sharjah a fost închisă, însă
bunele relații stabilite în acea
perioadă își arată roadele la ani
distanță. de exemplu, la
sfârșitul anului trecut,
compania mlH creation
Factory, membră a Secțiunii
Servicii a cciB, a lansat nouă
colecție pre-spring 2018, sub
brandul maria lucia Hohan, în
cadrul magazinului
Bloomingdales din dubai mall.
Până în 2020, camera
bucureșteană va deschide
birouri de reprezentare la
varșovia (Polonia) sau Praga
(r. cehă) pentru europa
centrală, la Belgrad (Serbia)
sau la Skopje (macedonia)
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colaborare, lucrăm cu peste 40 de
instituții ale administrației publice,
cu organizații profesionale sau
patronale, cu instituții ale mediului
academic si companii de top.
Împreună dezvoltăm produse și
servicii, organizăm cursuri,
seminarii, dar și conferințe și mese
rotunde pe teme de actualitate.
de exemplu, în perioada
următoare, alături de cnr-cme
vom organiza la sediul nostru un
ciclu de conferințe dedicat
problemelor energeticii românești.
vom aduce la aceeași masă
specialiști de top, din mediul public
și privat, cu ajutorul cărora vom
contura un set de soluții la
problemele identificate, care vor fi
incluse într-un document de poziție
ce va fi prezentat decidenților.
de asemenea, împreună cu
academia oamenilor de știință din
românia, cu Facultatea de geologie
și cu sprijinul institutului de
economie mondială vom aduce pe
agenda publică un subiect sensibil,
dar care este obligatoriu să fie
abordat cu onestitate de specialiști
recunoscuți: valorificarea optimă a
resurselor naturale ale româniei,
inclusiv prin prisma legii redeven -
țelor, atât de mult discutată.

CCib are un Centru de Mediere și o
Curte de arbitraj. de ce ați înființat
aceste entități și ce strategie aveți
pentru dezvoltarea lor?

Încă din 2009, camera bucureșteană
a sesizat nevoia comunității de
afaceri de a-și rezolva disputele
rapid, eficient și corect. acesta a
constituit punctul de plecare pentru
înființarea centrului de mediere de
pe lângă cciB și pentru organizarea
a numeroase evenimente de
promovare a medierii, ca alternativă
de soluționare a disputelor. de
asemenea, aceeași observație a stat
la baza hotărârii noastre de
înființare a curții de arbitraj

pentru Balcani, dar și într-una
dintre țările din asia centrală. 

Ce are în vedere CCib pentru
dezvoltarea economico-socială și
susținerea mediului de afaceri?

acţiunile întreprinse de camera
bucureşteană vizează pe lângă
dezvoltarea relaţiilor cu firmele
membre şi cu mediul de afaceri
bucureştean, consolidarea
parteneriatului public-privat cu
autorităţile, construirea
sistemului de
parteneriat extern şi
a reţelei de
colaborare cu
camere

de comerţ şi organizaţii de afaceri
din alte regiuni ale lumii, precum şi
punerea în aplicare a soluţiilor
propuse de cciB la problemele care
frământă comunitatea de afaceri.
de exemplu, datorită celor aproape
100 de acorduri de colaborare
încheiate cu organizații similare de
pe toate continentele, organizăm în
regim de reciprocitate forumuri,

misiuni și promovăm
oportunități de afaceri și

investiționale, iar pe
plan intern, tot

datorită unor
acorduri

de

am speranța că
ne vom întoarce
la normalitate:
profesionalizarea
deciziei
economice,
identificarea
priorităților,
stabilirea liniilor
strategice în
concordanță 
cu acestea și
urmărirea cu
strictețe a
obiectivelor, 
în condiții de
eficiență,
stabilitate și
predictibilitate.”
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comercial de pe lângă cciB. au
fost decizii în concordanță cu
strategia noastră de a pune la
dispoziția comunității de afaceri
instrumente utile pentru a-și
eficientiza și securiza activitatea.
mai mult, constituie dovezi ale
disponibilității cciB de a
participa în mod constructiv la
reformarea structurală a țării
noastre și de a-și asuma noi
responsabilități pentru a
contribui la îmbunatățirea
mediului economic.
știm cu toții că personalul din
judecătorii si tribunale este
suprasolicitat, termenele de
judecată sunt fixate la intervale
de timp destul de lungi,
procesul întinzându-se pe
parcursul multor luni și, în
cazurile complexe, chiar ani,
ceea ce, trebuie să
recunoaștem, afectează bunul
mers al unei afaceri. În plus, nu
este de neglijat stresul la care
sunt supuse părțile. un alt
aspect important îl constituie
lipsa de confidențialitate, care
poate influența negativ

percepția asupra companiei și
a serviciilor oferite de aceasta. 
În acest context, cred că
furnizarea unor servicii de
arbitraj și de mediere de foarte
bună calitate, concomitent cu
promovarea constantă a
metodelor alternative de
soluționare a litigiilor conduce,
în timp, la reducerea presiunii
asupra instanțelor, cu efect
asupra calității actului de
justiție și sănătății mediului
economic. În acest sens, avem
în vedere mediatizarea acestor
alternative atât prin
intermediul unor conferințe și
mese rotunde, cu invitarea
tuturor părților interesate, cât
și prin intermediul mass media.

Care este poziția CCib față de
cele mai recente modificări
ale Codului Fiscal?

Subliniez, din nou, faptul că
mediul de afaceri are nevoie, în
primul rând, de predicitibilitate
și stabilitate îndeosebi în zona
fiscală. din păcate, stabilitatea

și predictibilitatea nu au fost pe
agenda decidenților, cel puțin
în ultima perioadă. am asistat
la schimbări majore, care au
intrat în vigoare în scurt timp
de la luarea deciziilor. mai
mult, deciziile au fost
insuficient fundamentate, nu
au fost facute teste de stres, iar
vocea oamenilor de afaceri și a
specialiștilor nu a fost
ascultată. a rezultat o
bulversare a comunității de
afaceri, o creștere a presiunii
asupra mediului privat,
concomitent cu o așezare a
sectorului public pe baze
nesănătoase. 
În opinia mea, creșterea
salariului minim trebuie
corelată cu evoluția
productivității și nu trebuie să
aibă nicio legătură cu
promisiunile electorale. este
îngrijorător faptul că, potrivit
datelor Băncii centrale,
determinantul major al
creșterii economice a
continuat să-l constituie
consumul gospodăriilor

populaţiei, a cărui variație
anuală s-a mărit la un nivel de
două cifre, similar celor
înregistrate anterior crizei
globale. În schimb, contribuția
exportului net la avansul PiB și-
a dublat valoarea negativă, în
condițiile unei decelerări mai
evidente a creșterii
exporturilor în raport cu cea
consemnată de dinamica
importurilor. Pe acest fond,
soldul negativ al balanței
bunurilor și serviciilor s-a cvasi-
triplat față de aceeași perioadă
a anului anterior, atingând
vârful ultimelor 19 trimestre. 
din nefericire, prognozele Bnr
indică o puternică accelerare a
trendului de adâncire a
deficitului de cont curent față
de aceeași perioadă a anului
anterior. Pe de altă parte, nu
sunt de neglijat riscurile ce
decurg din eventuala
necompensare integrală de
către unii angajatori a
transferului către angajat a
obligațiilor privind contribuțiile
sociale, din posibila
suplimentare a măsurilor
fiscale corective în cursul anului
2018, în vederea încadrării
deficitului bugetar în plafonul
de 3% din PiB, precum și
riscurile de natură inflaționistă.
Închei cu speranța că ne vom
întoarce la normalitate:
profesionalizarea deciziei
economice, identificarea
priorităților, stabilirea liniilor
strategice în concordanță cu
acestea și urmărirea cu
strictețe a obiectivelor, în
condiții de eficiență, stabilitate
și predictibilitate. altfel, vom
asista la adâncirea unor
dezechilibre și la deteriorarea
semnificativă a economiei
românești. 

mircea fica
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1 octombrie 1859:
comercianții se preocupă de
înființarea unui sistem cameral,
cu „acțiune independentă și o
autoritate recunoscută spre a
putea apăra cu mai multă
eficacitate interesele vitale ale
tuturor ramurilor de industrie“
(c.a. rosetti, prim-starostele
neguțătorilor capitalei)
1864: a fost adoptata legea
camerelor de comerț
Bursele: conform legii din
1864, „camerele sunt tot d-a
una însărcinate cu
administrarea burselor ce vor
exista în circonscripțiunea lor“
28 ianuarie 1868: a fost
înființată cea dintâi camera de
comerț și industrie pe teritoriul
de atunci al româniei, cea din
București
registrul comerțului: pe 10
iunie 1868 se pune pentru
prima dată în românia
problema „intabularii firmelor
comerciale“. camera de comerț
din București a avut astfel un
rol determinant în apariția în
românia a uneia dintre cele
mai importante instituții ale
oricărei economii de piață, și
anume registrul comerțului
1870: camera de comerț din
București este autorizată să
publice cursul mediu al mone -
delor străine; este o dovadă a
prestigiului și onestității camerei
1875: camera București este
coautor al textului primei legi a
mărcilor
1883: camera București cere
o mai strictă reglementare a
procedurii falimentului
1884: la propunerea camerei
de comerț din București este
promulgată legea pentru
încurajarea industriei naționale
1886: răspunde favorabil
ministerului de resort și sprijină
prima bursă a țării
1894: camera bucureşteană

insistă în problema înfiinţării
unei şcoli inferioare de comerţ
şi donează suma necesară pentru
ca şcoala să capete local propriu
1895: camera de comerț din
București înfiinţează primul
birou de informaţii comerciale,
care şi-a câştigat imediat o
excelentă reputaţie în rândul
firmelor străine ce operau în
românia acelor vremuri
1899: organizația îşi exprima
părerea în problema cartelurilor
1906: construieşte primul său
sediu propriu de şcoală
1910-1913: camera
bucureșteană contribuie cu
peste 16 milioane lei, în
moneda vremii, la construirea și
dotarea clădirii academiei de
Înalte Studii comerciale și
industriale din București
1911: este inaugurat, în
prezența mS regelui carol i, a
altor membri ai casei regale a
româniei și a unor înalți oficiali
ai statului, Palatul camerei de
comerț și industrie București,

care este și sediu al Bursei de
efecte și de mărfuri
1913: clădirea camerei
găzduieşte conferinţa de Pace,
la încheierea celui de-al doilea
război balcanic
În timpul primului război
mondial, Palatul camerei este
ocupat de administraţia militară
străină, iar instituţia îşi
încetează activitatea normală,
limitându-se doar la eliberare
de avize şi legalizarea
semnăturilor de pe certificatele
de practică
1923: organizează oborul
capitalei, primul târg de interes
național, urmat de alte târguri
de marfuri în piețele Bucureștilor
1924: camera înfiinţează
prima şcoală practică industrială,
cu cămin propriu de ucenici
1926: ca urmare a unei
inițiative a camerei din
București, se introduce în
românia cecul poștal ca
modalitate de plată fără
numerar

1929: are loc prima misiune
economică organizată de
camera de comerț București în
străinătate
1935: iau ființă la București
oficiul camerelor de comerț și
industrie din țările micii
Înțelegeri (cehoslovacia,
iugoslavia și românia) și oficiul
camerelor de comerț și
industrie din țările Înțelegerii
Balcanice (grecia, turcia,
iugoslavia și românia)
1936: Palatul camerei
găzduieşte conferinţa
înţelegerii balcanice
1939: camera bucureșteană
se pronunță asupra mărcilor de
fabrică, de comerț și industrie
Pâna la jumătatea secolului
trecut, sprijină și finanțează
învățământul comercial și de
meserii
1949: se desfiinţează toate
camerele de comerţ, cu
excepţia celei de comerţ şi
industrie din Bucureşti şi a
camerelor de comerţ mixte
1949-1990: camera de
comerţ funcţionează, sub
diferite denumiri, în cadrul
ministerului comerţului
1990-2005: cciB
funcţionează că departament al
camerei naţionale
2005: Hg 709/2005 consfin -
țește voința comercianților de a
avea o cameră de comerț
proprie, departamentul
București din cadrul ccirmB
devenind camera de comerț și
industrie a municipiului București
2008: cciB se reorganizează,
în conformitate cu legea
335/2007

Sunt repere ce subliniază
contribuția de netăgăduit pe
care camera de comerț din
București a avut-o la
dezvoltarea economiei de piață
în românia.

CaMEra dE CoMErț Si iNduStriE 
a MuNiCipiuLui buCurESti, 
generatoare de instituții 
specifice economiei de piață
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a vand la bază principiile și
valorile moderne
europene, instituția

înființată pe lângă cci București
este continuatoarea de drept a
primei instituții de arbitraj
create de camera de comerț
București - camera arbitrală –
în anul 1908, și care a
funcționat până la instalarea
regimului comunist.
despre semnificația și eficiența
acestei camere de arbitraj
aflăm din volumul „albumul
aniversării”, publicat în 1911, la
inaugurarea sediului istoric al
camerei de comerț și industrie
București: „o instituție extrem
de importantă, care
funcționează pe lângă camera
București este camera de
arbitraj a Judecății și de

conciliere, a carei misiune este
de a aplana, pe cât posibil,
diferendele rezultate din
operațiunile comerciale.
avantajele sale practice rezultă
din faptul că aproape toate
soluțiile emise au fost spre
satisfacția deplină a părților
aflate în litigiu. de la înființarea
ei și până în ziua de azi, a avut
de soluționat 209 spețe de
judecată. dintre acestea 25 au
fost retrase, datorită concilierii
dintre părți înainte de judecată,
47 dintre acestea au primit o
propunere de soluție de
conciliere din partea camerei
arbitrale și pentru 137 de spețe
camera arbitrală a pronunțat
sentințe definitive. 112 decizii
definitive au fost executate iar
pentru restul de 25, părțile au

facut apel la curtea de apel
București. curtea de apel a
respins 5 dintre aceste decizii și
a menținut decizia curtii de
arbitraj în alte 16 spete. Pentru
4 dintre acestea curtea de apel
este înca în pronunțare.
aceasta statistică
demonstrează de o maniera
elocventă competențele și
imparțialitatea curtii de
arbitraj, care chiar dacă trebuie
să judece sumar și rapid, oferă
soluții în confomitate cu legea.”

arbitrajuL CoMErCiaL, 
diN trECut SprE Viitor

Folosit încă din evul mediu de
către comercianți, arbitrajul, fie
el intern sau internaţional,

instituțional sau ad-hoc, a avut
o perioadă fastă începând cu
partea a doua a secolului al XX-
lea, devenind o justiție privată
utilizată frecvent de companii:
În relațiile comerciale
internaționale el a devenit chiar
modul preferat de soluționare
a litigiilor comerciale sau
litigiilor între state. 
conform statisticilor europene,
circa 90% din contractele
internaționale conțin o clauză
de arbitraj ce poate fi
combinată cu un mod de
reglementare amiabilă a
litigiului. În unele cazuri, se
indică clar apelul la un arbitraj
comercial instituționalizat sau
ad-hoc. 
dacă se optează pentru un
arbitraj instituțional, trebuie

Curtea de arbitraj Comercial bucurești 
de pe lângă CCi bucurești
o tradiție începută acum 110 ani
Camera de Comerț și industrie bucurești a lansat, la începutul acestui an, Curtea de arbitraj Comercial bucurești al
carei rol este de a permite antreprenorilor să își solutioneze de o manieră suplă, rapidă și eficientă litigiile industriale
și comerciale.
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aleasă o instituție generalistă
sau una specializată
internațională sau națională.
ceeea ce contează însă este
buna ei reputație și experiența
în soluționarea litigiilor. 
comercianții români s-au
încadrat și ei în acest curent.
„În românia, instituția
arbitrajului a cunoscut aceeași
evoluție firească, de la
judecătorul-negustor (prima
formă de arbitraj comercial
care a funcţionat începând cu
anul 1883 în cadrul cciB) până
la curtea de arbitraj comercial
de pe lângă camera de comerț
și industrie a municipiului
București, reînfiinţată în anul
2008 conform normelor
europene. În perioada 2009-
2016, curtea de arbitraj
comercial de pe lângă camera
de comerț și industrie a
municipiului București a
funcţionat în cadrul curţii de
arbitraj comercial internațional
de pe lângă camera de comerț
și industrie a româniei” arăta
cu prilejul lansării curții de
arbitraj comercial București,
președintele acesteia, prof.
univ. dr. victor Babiuc. 
urmare a solicitării membrilor
cciB din ultimii ani, în
decembrie 2016, prin decizia
colegiului de conducere,
curtea de arbitraj comercial
București şi-a reluat activitatea
în cadrul camerei de comerț și
industrie a municipiului
București. 

aVaNtajELE arbitrajuLui

Fiind prin definiție o
modalitate de solutionare a
diferendelor bazată pe voința
părților care încredințează
rezolvarea litigiului lor unor
arbitri judecători privați,

independenți, specialiști în
domeniile vizate,  arbitrajul
este recunoscut  ca fiind cel
mai eficient mijloc de rezolvare
a disputelor comerciale  și
beneficiază de o largă
recunoaștere din partea
actorilor economici  și
instanțelor judecătorești din
țară și  străinătate. 
tratatele și convențiile
internaționale la care românia
este parte facilitează și permit
recunoașterea și executarea
sentințelor arbitrale de o
manieră rapidă și eficientă.
un alt avantaj major al
arbitrajului este confiden ția li -
tatea procedurii arbitrale, care
este uneori  și  primul motiv
pentru care se alege acest mod
de soluționare a litigiilor.
În plus, o hotărâre agreată de
părți și pronunțată mult mai
rapid oferă mai multe șanse
părților să-și continue relațiile
comerciale decât o hotărâre
judiciară care riscă să fie
pronunțată cu întârziere  și  să
nu fie în avantajul niciuneia
dintre părți.
În fine, arbitrajul are meritul că
reușește să soluționeze definitiv
un litigiu, hotărârile având
autoritate de lucru judecat.
un avantaj care capată o mare
însemnătate mai ales în
contextul funcționării justiției
din românia, al gradului de
încărcare al instanțelor, este
acela al transparenței, calității
și competențelor arbitrului
judecător. Prin libertatea
părților de a- și  alege arbitrul,
dar  și  prin selecția făcută de
însăși  curtea de arbitraj
comercial București  în
alcătuirea listei sale de arbitri,
antreprenorii au șansa de a
beneficia de judecata unor
specialiști în spetele ce fac
obiectul soluționării.

există, desigur și un avantaj din
punct de vedere al costurilor,
însă acesta este cu adevărat
accesoriu în raport cu celelalte
avantaje susmenționate. ce
trebuie însă reținut este că
arbitrajul rămâne accesibil
tuturor companiilor indiferent
de talia lor. 

SELECția arbitriLor

Selecția arbitrilor se face de la
caz la caz  în funcție de
aspectul tehnic al litigiului.
arbitrii cacB sunt profesioniști
cu experientă  și înaltă
reputație profesională, atât în
mediul juridic cât și în mediul
academic, în țară și străinătate.
calitățile pentru care aceștia
sunt selectați sunt de ordin
profesional și moral:
corectitudine, independență,
imparțialitate, neutralitate,
dar și capacitatea de a
conduce părțile pe calea
dialogului și de a decide cu
celeritate. 
misiunea de arbitru este o
misiune intuitu personae, se
numește o persoană sau mai
multe persoane în considerarea
expertizei și independenței. de
aceea alegerea unui bun
arbitru este esențială. 

CuM SE SoLuțioNEază 
LitigiuL pE CaLE arbitraLă?

soluţionarea revine exclusiv
tribunalului arbitral, potrivit
regulamentului curții de
arbitraj comercial București,
în temeiul convenției arbitrale
şi al normelor de drept
aplicabile, ţinând seama şi de
uzanţele comerciale;
părţile stabilesc dacă litigiul
se judecă de către unul sau
mai mulți arbitri. dacă părţile

nu au stabilit numărul
arbitrilor, litigiul se judecă de
trei arbitri, câte unul numit de
fiecare dintre părţi, iar al
treilea – supraarbitrul – ales
de cei doi arbitri;
în orice stadiu al litigiului,
tribunalul arbitral va încerca
soluţionarea acestuia pe baza
înţelegerii părţilor;
părţile pot participa la
dezbaterea litigiului, în
persoană, sau prin
reprezentanţi, şi pot fi
asistate de avocaţi, consilieri,
interpreţi sau alte persoane;
fiecare parte are sarcina să
dovedească faptele pe care îşi
întemeiază în litigiu pretenţia
sau apărarea;
hotararea arbitrală
comunicată este definitivă şi
obligatorie, având efectele
unei hotărâri judecătoreşti
définitive;

CuM SE poatE bENEFiCia dE
SErViCiiLE Curții dE arbitraj
CoMErCiaL buCurEști?

cel mai important demers
constă în includerea în
contractele semnate cu
partenerii de afaceri a clauzei
de arBitraJ: „orice litigiu
decurgând din sau în legătură
cu acest contract, inclusiv
referitor la încheierea,
executarea ori desfiinţarea lui,
se va soluţiona prin arbitrajul
curţii de arbitraj comercial
București de pe lângă camera
de comerţ şi industrie a
municipiului București, în
conformitate cu regulile de
procedură arbitrală ale curţii
de arbitraj comercial București.”

Curtea de Arbitraj Comercial
București 

www.ccib.ro/arbitraj
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Care este misiunea Centrului de
Mediere al Camerei de Comerţ
şi industrie a Municipiului
bucureşti şi cum funcţionează el?
dreptul românesc, asemenea
celui european, recunoaşte
recursul la metoda medierii ca o
alternativă la soluţionarea pe cale
judecatorească a conflictelor
civile şi litigiilor comerciale.
temeiul juridic care s-a aflat la
baza înfiinţării centrului de
mediere al camerei de comerţ
Bucureşti a fost, de altfel, legea
nr. 192 din 2006 privind medierea
şi organizarea profesiei de mediator. 

În ce caz medierea este
obligatorie? Se poate recurge
la mediere şi în materie penală,
civilă sau comercială? 
În dreptul penal, medierea se
aplică în cauzele privind
infracțiuni pentru care retragerea
plângerii prealabile sau împăcarea
părților înlătură răspunderea
penală, fără să existe însă o
obligație a părților de a accepta
această procedură. la mediere se
poate apela atât înainte, cât și
după începerea procesului penal.
mediatorul, ca terţ impartial,
neutru şi independent ajută
partile care se află într-un conflict
să ajungă la o soluţie acceptabilă
pentru ele. Statistica Parchetului
general referitoare la numărul
cazurilor soluționate prin mediere
în anul 2017 constată o creștere
de 11 procente a numărului de
acorduri de mediere, respectiv o
creștere de 20 de procente a
numărului cauzelor soluționate
prin clasare ca urmare a
acordurilor de mediere.

apoi, părţile sunt obligate să
dovedească participarea la
ședința de informare cu privire la
avantajele medierii în alte cauze
de drept civil, care privesc de
exemplu domeniul protecției
consumatorilor, dreptului familiei,
litigiile privind posesia,
grănițuirea, strămutarea de
hotare, precum și orice alte litigii
care privesc raporturile de
vecinătate, domeniului
răspunderii profesionale,
respectiv cauzele de malpraxis,
litigiile de muncă și litigiile civile
cu o valoare sub 50.000 de lei. 
medierea a devenit o procedură
încurajată și, în unele cazuri, chiar
obligatorie pentru anumite
categorii de contracte de achiziții
publice – prin Hotărârea de
guvern nr. 1/2018 pentru
aprobarea condițiilor generale și
specifice pentru anumite categorii
de contracte de achiziție aferente
obiectivelor de investiții finanțate
din fonduri publice, se recunoaște
medierea ca fiind principala
modalitate de soluționare a
disputelor apărute în domeniul
menționat anterior, mediatorii
devenind, astfel, principalii actori
în ceea ce privește procedura de
soluționare a disputelor din
domeniul negocierii, încheierii și
executării contractelor de achiziții
din fonduri publice.
În materie comercială medierea
este foarte răspândită, domeniile
de aplicabilitate fiind numeroase,
dar cu o incidenţă mai mare în
zona de retail (conflicte intra si
inter companie, relaţii parteneriale,
interpretare contractuală ş.a.),
asigurări, credite. În multe cazuri,

părţile introduc o aşa-numită
„clauza de mediere” în contractele
lor, prin care stipulează că în caz
de conflict vor apela în primă
instanţă la instituţia medierii. 

Cum ajung părțile să aleagă un
mediator și ce cum intervine
acesta în rezolvarea conflictelor?
alegerea mediatorului ține de
liberul arbitru. odată ales
mediatorul din lista pusă la
dispoziție de centrul nostru,
acesta va interveni, așa cum am
arătat, fie înainte de declanșarea
unei proceduri judiciare, fie chiar
pe parcursul judecății. 
dacă părțile convin să aleagă
procedura medierii, mediatorul
ales lansează procedura, de un
formalism redus și mult mai puțin
strictă decât în fața instanței de
judecată, pe parcursul căreia va
interveni pentru a facilita dialogul
între părți și pentru a constata la
final acordul intervenit între acestea.
acordul de mediere poate fi
încheiat în forma scrisă, dar și sub
formă de înțelegere verbală a
părților, autentificarea la notar
sau încuviințarea instanței fiind
opțională dacă legea nu prevede
altfel. există însă și cazuri în care
acordul de mediere trebuie
autentificat de notar sau
încuviințat de instanță pentru a
produce efecte legale. acordul de
mediere autentificat de notarul
public sau încuviințat de instanță
devine titlu executoriu și poate fi
pus în executare silită. 
În faza judiciară, procesele în
instanțe se suspendă, la cererea
părților, pe durata procedurii de
mediere. dacă părțile nu ajung la

un acord de mediere, cererea de
repunere pe rol a procesului este
scutită de plata taxei judiciare de
timbru. 

Ce alte beneficii sunt asociate
medierii în afara costurilor
reduse comparativ cu cele ce
decurg din parcurgeerea unei
judecăți clasice în instanță ? 
Poate mai important decat
beneficiul pecuniar este
rapiditatea soluționării conflictului
sau unui litigiului comercial, de
exemplu, pentru că știm cu toții
ca timpul costă bani. În multe
cazuri un acord poate evita
aplicarea unor sancțiuni
economice, cum ar fi pierderea
cotei de piață sau a imaginii unei
companii. apoi, un avantaj al
medierii este confidențialitatea
derulării procedurii. Să ne gândim
cât de gravă este pierderea
imaginii unei firme în cazul unei
litigiu care ajunge să fie prezentat
în mass media și exploatat de
concurență. medierea are efecte
benefice inclusiv în procedurile de
insolvență sau de executare silită.
În  acest din urmă caz, acordul de
mediere poate schimba obiectul
executării, când nu există bunuri
sau este imposbilă valorificarea.

unde vă găsesc cei care vor să
apeleze la Centrul de mediere al
CCi bucurești?
centrul de mediere se află în
palatul camerei de comerț a
municipiului București. toate
datele noastre de contact sunt
disponibile pe pagina de internet
a camerei www.ccib.ro, unde
sunt afișate și tarifele practicate.

Medierea, un mijloc modern şi
rapid de soluţionare a conflictelor 
civile şi litigiilor comerciale
interviu cu gEorgE VodiSLaV, directorul general al Camerei de Comerț și industrie a
Municipiului bucurești
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Excellent Sme românia este
un certificat de perfor man ță
în domeniul afacerilor,

acordat companiilor mici și
mijlocii prin afișarea unei sigle
specifice pe site-ul web al
acestora. certificatul este emis
celor mai performante imm-uri
din românia de către camera
de comerț și industrie a munici -
piului București în parteneriat
cu coFace românia, liderul
pieței românești de servicii
pentru managementul riscului
de credit și parte a grupului
internațional coFace.
acest instrument ajută compa -
niile să reducă riscul comercial și
financiar care apare la încheie rea
tranzacțiilor comerciale cu
partenerii de afaceri. certificatul
permite partenerilor de afaceri
locali și internaționali să verifice
existen ța companiei și identita tea
paginii de internet deținute si,
cel mai important, să se asigure
de soliditatea și buna reputație
a acesteia din punct de vedere al
situației financiare și comerciale.
la baza certificării stă evaluarea
complexă a companiei realizată
de către coface românia prin
intermediul unui raport de
credit și monitorizată zilnic prin
verificarea tuturor informațiilor
referitoare la evenimentele ce
pot avea impact asupra situației
economico-financiare a
companiei și, implicit, asupra
capacității acesteia de a-și onora
obligațiile comerciale față de
partenerii de afaceri.
În prezent, 128 de companii
sunt certificate excellent Sme,
105 solicitând chiar reînnoirea
certificatului. cele mai multe
sunt din: transporturi, industriile
chimică și farmaceutică.
„acest parteneriat special, între
cciB, organizaţie cu tradiţie de
150 de ani în reprezentarea şi
susţinerea mediului de afaceri,

şi coFace, una dintre
companiile etalon în domeniul
serviciilor pentru managementul
riscului de credit, a condus la
realizarea unui produs care va
contribui la creşterea gradului
de siguranţă a afacerilor
datorită reducerii riscurilor
asumate de companiile care
aleg ca partener o companie
certificată”, arată prof. univ. dr.
ing. Sorin dimitriu, preşedintele
camerei bucureştene.
membrii cciB beneficiază de o
reducere de 25% aplicată la
tariful standard perceput de
coFace pentru efectuarea
operaţiunilor necesare validării
performanţelor firmelor.
obiectivul programului
dezvoltat împreună de către
cele două instituţii este
promovarea rezultatelor
remarcabile obţinute în afaceri
de companiile româneşti din
categoria imm şi sprijinirea
acestora în vederea obţinerii
statutului de parteneri de
afaceri de încredere şi a unei
imagini solide pe piaţă.
„Fenomenul globalizării
continuă să se intensifice,
concurența este din ce în ce mai

agresivă, iar relațiile de afaceri
devin mai complexe și mai
complicate. În acest context,
credibilitatea și buna reputație
devin esențiale pentru
dezvoltarea portofoliului de
clienți domestici și accesul la
piețele internaționale.
companiile mici și mijlocii
întâmpină cele mai mari
dificultăți în această direcție, și
au nevoie de sprijin, deorece
acestea reprezintă coloana
vertebrală a economiei. Scopul
certificatului excellent Sme,
dezvoltat de către coface în
parteneriat cu camera de
comerț și industrie a munici -
piului București, este orientat
exact în această direcție: să
sprijine companiile să își atingă
ambițiile comerciale, să aibă un
control mai bun al profitului și
să câștige cota de piață prin
optimizarea creditului”,
precizează iancu guda, Services
director, coface românia.  
certificatul excellent Sme este
emis de cciB după confirmarea
încadrării companiei în categoria
de risc comercial scăzut,
realizată de către coface
românia şi atestă stabilitatea

companiei din punctul de
vedere al situaţiei financiare, al
datoriilor la bugetul de stat, al
incidentelor de plată si al
situaţiei juridice. 
concomitent, prin utilizarea
tehnologiei web SafeSigned™
deținută și licențiată de către
compania de servicii informatice
connet ltd. din Slovenia, furni -
zorul tehnologiei de certificare
online, este prevenită copierea
și utilizarea siglei excellent Sme
romania pentru orice alt site
web în afara celui autorizat.
companiile care obţin acest
certificat de excelenţă în afaceri
vor avea posibilitatea de a-şi
creşte vizibilitatea evaluării
pozitive a riscului comercial, de
a-şi spori credibilitatea în faţa
partenerilor de afaceri şi, nu în
ultimul rând, de a-şi promova
imaginea companiei prin inter -
mediul cciB şi coface românia.
În acelaşi timp, certificatul
excellent Sme prezintă avantaje
şi pentru partenerii firmei
certificate, aceştia putând să-şi
reducă riscurile comerciale, prin
creşterea gradului de încredere
în relaţiile de afaceri şi implicit,
să-şi eficientizeze procesul de
adoptare a deciziilor de afaceri. 
Proiectul a fost implementat cu
succes şi în alte ţări din europa
centrală şi de est, precum:
Slovenia, Serbia şi macedonia,
Bulgaria, ungaria și croația de
către camerele de comerţ din
ţările menţionate în parteneriat
cu coface.

Certificatul Excellent SME, 
primul instrument care certifică performanţa
întreprinderilor mici și mijlocii, oferit 
de Camera bucureșteană și Coface românia

datE dE CoNtaCt:
Coface romania - Centrul de informații și Suport Excellent SME

e-mail: certificare@coface.ro
prezentarea completă a proiectului o găsiți pe www.ccib.ro
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internaționalizarea afacerilor
repezintă o axă strategică a
activității camerei de comerț

și industrie a muncipiului
București, care pune la
dispoziția companiilor
bucureștene, indiferent de talie
și domeniul de activitate, servicii
de consultanță, informare și
reprezentare în relația cu
partenerii externi.

Serviciile de asistență pentru
internaționalizarea afacerilor
răspund unei nevoi reale a
firmelor românești de a
beneficia de o decodare a
specificității și oportunităților
existente pe piețele externe,
inclusiv de instruire 
și familiarizare a acestora 
cu practicile comerțului
internațional. 

românia nu și-a asumat pe
deplin mondializarea. Piețele
sale de export sunt prea puțin
diversificate, sporind astfel
vulnerabilitatea economică.
Prea puține companii românești
sunt prezente pe piețele
externe, iar numărul lor riscă să
scadă fără elaborarea unor
programe viabile de promovare
a exporturilor romanești.
camera de comerț și industrie a
muncipiului București își
continuă acțiunile vizând
conectarea antreprenorilor
români la mediul de afaceri
extern, prin proiecte de
networking de afaceri, întâlniri
profesionale și educație
antreprenorială.

doriți Să porNiți uN dEMErS
dE iNtErNațioNaLizarE 
a aFaCErii?

Sunteți la primii pași în demersul
de internaționalizare a afacerii.
Aveți o idee pe care doriți să o

dezvoltați, dar nu știți cu ce să
începeți. 
cci București vă oferă: 
setul de documente
informative (date statistice,
analize de piață globale și
sectoriale etc.) cu privire la
țara/regiunea vizată
accesul la o rețea de
contacte privilegiate, inclusiv
prin valorificarea partene -
riatelor semnate cu peste 100
camere de comerț și industrie
de pe toate continentele. 
asistență în cadrul
întâlnirilor cu potențialii
parteneri externi de afaceri
reprezentare prin
intermediul centrelor proprii
deschise în străintătate

CoMpaNii EXportatoarE

Internaționalizarea este unul
dintre factorii de creștere a
companiei. Exportați deja și

doriți să abordați noi regiuni?
Sunteți interesați să obțineți noi
cote de piață? 
cci București vă facilitează
întâlnirea cu noi potențiali
parteneri de afaceri prin
intermediul forumurilor de
afaceri și a misiunilor
economice, precum și prin
căutarea directă de
parteneri, conform profilului
convenit de comun acord.
cci București vă emite la
cerere certificate de origine
utilizate în comerțul
internațional. certificatele de
origine atestă proveniența
mărfurilor prezentate la
export și care au fost
obținute, produse, fabricate
sau prelucrate integral în țara
noastră. certificatele de
origine se emit atât pentru
exportul românesc direct, cât
și pentru programele cu
finanțare externă, la nivel
național. 

priNCipaLELE aCtiVități 
dE aCoMpaNiErE a FirMELor 
ÎN dEMErSuL dE
iNtErNațioNaLizarE

iNForMarE cu privire la:
reglementări, formalități
de export;
Piețe;
Programe de finanțare

ForMarE 
tehnici de comerț
internațional, asistență
pentru companii în
structurarea unui plan de
acțiuni în procesul de
internaționalizare

aCoMpaNiErEa  firmelor pe piețe
externe : misiuni de căutare de
parteneri (comerciali,
industriali), în strânsă legătură
cu rețeaua de camere de
comerț partenere.

www.ccib.ro 

CrEștErEa CoMpaNiiLor 
priN iNtErNațioNaLizarE,  
obiectiv strategic al Camerei de Comerț 
și industrie a Municipiului bucurești
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una dintre preocupările de
substanţă ale camerei
bucureştene a

constituit-o şi o constituie
pregătirea profesională de
specialitate a tuturor acelora
care desfăşoară o activitate
comercială sau industrială.

CCib – 150 dE aNi dE EXpEriENță
ÎN doMENiuL ÎNVățăMâNtuLui
CoMErCiaL și iNduStriaL

Încă de la început, în 1868,
organizația propune înfiinţarea
unei şcoli de ucenici comerciali,
iar în anul 1894 insistă pentru
soluţionarea problemei
înfiinţării unei şcoli inferioare de
comerţ. Propunerea camerei
este însoţită de o donaţie de cca
60.000 lei aur. În 1906
construieşte primul său sediu
propriu de şcoală. mai târziu, în
1924, în sediul construit de
camera bucureşteană pe Str.
argeş nr. 7, încep să funcţioneze
două şcoli practice de comerţ,
una pentru băieţi şi una pentru
fete. ulterior, tot aici ia fiinţă
şcoala de corespondenţă
comercială, organizată pe
sistemul cursurilor serale. tot în
1924, camera înfiinţează prima
şcoală practică industrială,
situată pe locul unde astăzi este
Piaţa unirii, iar în 1925 încă o
şcoală practică de comerţ (Str.
Polizu nr. 11). de numele
camerei bucureştene se leagă şi
Şcoala practică industrială nr. 2
(astăzi grupul Şcolar industrial
„grigore cerkez“), al cărei sediu
a fost construit de cameră,
precum şi Şcoala practică
industrială nr. 3 ce a funcţionat
în Str. izvor nr. 67. Sunt acțiuni
care au contribuit, timp de zeci de
ani, la reglarea unor meca nis  me
economice și sociale mai putin
volatile decât cele de astăzi. 

din anul 2005, an în care a
redobândit personalitate
juridică, camera bucureșteană
și-a asumat rolul de interfață
între comunitatea de afaceri și
sistemul de învățământ. din
2008, cciB, în calitate de
membru al consiliului local de
dezvoltare a Parteneriatului
Social a colaborat cu inspec -
toratul școlar al municipiului
București (iSmB) pentru
organizarea și desfășurarea
învățământului profesional și
tehnic în regiunea București-
ilfov. mai mult, în luna martie a
anului 2015, a semnat cu iSmB
un protocol de colaborare în
baza căruia cele două instituții
au organizat la Palatul cciB
„Săptămâna porților deschise”
pentru promovarea învățămân -
tului profesional în sistem dual
cu durata de minimum 3 ani.

dE CE ÎNVățăMâNt proFESioNaL
ÎN SiStEM duaL?

„Învațămantul profesional în
sistem dual reprezintă o soluție

eficientă pentru rezolvarea
deficitului de forță de muncă,
din mai multe motive. in primul
rand, datorită colaborării între
comunitatea de afaceri și liceele
tehnologice, oferta
educațională se poate adapta
rapid cererii manifestate în
piață. În al doilea rând,
absolvenții au șansa de a se
integra rapid pe piața muncii,
pentru că pregătirea lor
răspunde unei nevoi certe. În al
treilea rând, angajatorii pot
urmari evoluția profesională a
elevilor, îi pot stimula și fideliza
și, la sfârșitul etapei de formare
profesională a acestora, pot
beneficia de angajați valoroși,
capabili să contribuie la
creșterea productivității
firmelor angajatoare”, spune
george vodislav, directorul
general al camerei
bucureștene.
Potrivit multor voci autorizate
din piață, acesta este un proiect
în care toate părțile au de
caștigat și care și-a dovedit
viabilitatea în economii
dezvoltate, precum germania și

austria, iar preluarea de către
țara noastră a unor astfel de
modele de buna practică în
domeniul formării profesionale
în sistem dual ar fi de bun
augur. „calificarea camerelor de
comerț și industrie drept
autorități competente cu rol de
a optimiza relația între sistemul
școlar și nevoia de formare
generată de mediul de afaceri,
implicarea lor in elaborarea
standardelor profesionale și în
certificarea profesională
constituie demersuri firești ale
decidenților”, consideră, de
asemenea, directorul general al
cciB.
Până atunci, punctează george
vodislav, camera bucureșteană
este implicată, prin proiectul
reStart, în elaborarea
Strategiei de dezvoltare a
învăţământului profesional şi
tehnic în municipiul Bucureşti
şi judeţul ilfov pe termen
mediu şi lung, alături de
inspectoratul Scolar al
municipiului Bucuresti,
inspectoratul Scolar al
judetului ilfov, camera de
comerț și industrie ilfov si Sc
ascedo international Srl. de
asemenea, organizează
numeroase programe de
formare și perfecționare,
cursuri de calificare și
recalificare, workshop-uri și
seminarii, pe subiecte variate,
dintre care amintim: achiziții
publice, analiza de risc la
securitate fizică, reciclarea
ambalajelor și gestionarea
deșeurilor, fiscalitate.

CCib:  
Învățământul profesional în sistem dual, 
soluție la criza forței de muncă
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EMiL CoNStaNtiNESCu
preşedintele româniei
1996 - 2000

Mugur iSărESCu,
guvernatorul bNr

În urmă cu 150 de ani se înfiinţa prima Cameră de Comerţ şi Industrie
din România, la Bucureşti. Misiunea ei, sintetizată pe frontispiciul web
site-ului prin sloganul „Din 1868 în serviciul comunităţii de afaceri” s-a
concentrat pe dezvoltarea relaţiilor sociale decisive pentru creşterea
productivităţii şi folosirea capitalului social pentru dezvoltarea
sustenabilă a economiei. 
În lumea globalizată, nu dimensiunea economiei este hotărâtoare, ci
libertatea din cadrul economiei, gândirea liberă, dreptul individului de
a opta şi de a-şi apăra opţiunea, care sunt esenţiale pentru instituţiile
democratice. Numai democraţia poate proteja şi promova drepturile
individuale, proprietatea privată, piaţa şi comerţul liber privilegiind
astfel evoluţiile dinspre democraţie spre comerţ liber. După părerea
mea, la fel de benefică este şi evoluţia inversă prin care libertatea
comerţului aduce după ea şi libertatea politică. 
Cred că principala sfidare a prezentului este consolidarea democraţiei
prin progresul economiei de piaţă. Nici libertatea pieţei, nici libertatea
cetăţenilor nu pot fi independente una faţă de cealaltă. Amândouă au
nevoie de o voinţă puternică pentru o politică de reformă îndrăzneaţă şi
imaginativă. Acesta este singurul mod de a răspunde provocărilor
acestui secol XXI incert deoarece, după cum prea bine ştim, democraţia
poate să nu fie o garanţie suficientă pentru o ordine raţională şi
echitabilă. Democraţia în acest început de veac şi de mileniu nu poate fi
decât triumful libertăţii de a inventa, ingenios şi creativ, noi forme şi noi
mijloace de dezvoltare. Îmi amintesc cu plăcere de participarea, la
invitaţia mea, a reprezentanţilor Camerelor de Comerţ la vizitele de stat
şi la conferinţele internaţionale, în timpul mandatului meu prezidenţial,
într-o perioadă de profunde reforme politice, economice şi sociale.
Cei 10 ani scurşi de la preluarea preşedinţiei Camerei de Comerţ şi
Industrie a Municipiului Bucureşti de către dr. Sorin Dimitriu, distins
profesor universitar cu o activitate ştiinţifică recunoscută pe plan
mondial şi cu experienţă în administraţia centrală a statului, au
marcat o evoluţie notabilă în activitatea CCIB, pentru asigurarea unui
mediu de afaceri stabil, coerent şi transparent, favorabil dezvoltării
durabile a economiei Capitalei, prin promovarea unor iniţiative
legislative benefice pentru mediul de afaceri şi implicarea în cadrul
unor acţiuni desfăşurate în parteneriat public–privat. 
Apreciez eforturile dedicate prezentării ofertei româneşti în străinătate
prin forumuri, misiuni economice, expoziţii, cât şi prin deschiderea pe
pieţe-tinţă a unor reprezentanţe ale CCIB, dublate de expoziţii
permanente şi nu în ultimul rând dezvoltarea cooperării mediului de
afaceri cu mediul academic.
Manifestările organizate de CCIB în contextul Centenarului Marii Uniri
pot rememora nu numai evenimentele marcante din istoria veche sau
recentă în care CCIB a fost implicată, dar pot fi şi o sursă de inspiraţie
pentru un proiect naţional de dezvoltare economică a României în
secolul al XXI-lea.” 

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti mi-a facut
onoarea sa-mi adreseze invitaţia de a mă alătura unui demers pe care
îl consider de o deosebită însemnatate: un numar special al revistei
„Legal Magazin" dedicat acestei aniversări. Răspund generoasei
invitaţii convins că, la împlinirea a 150 de ani de activitate neîntreruptă,
Camera de Comerţ bucureşteană, înţelegandu-şi menirea, contribuie
la antrenarea comunităţii de afaceri din România să privească şi
înapoi, învăţând lecţiile istoriei, ca să vadă mai bine înainte. Mai cu
seamă că aniversarea prestigioasei instituţii are loc în anul în care
omagiem Marea Unire de la 1918. O bună ocazie de a trage
învăţăminte, în prezent, din acele înfăptuiri ale înaintaşilor noştri pe
culmea cărora s-a născut evenimentul mareţ de acum o sută de ani.
În fond, ce au facut înaintaşii noştri din a doua jumatate a veacului al
XlX-lea şi din primele două decenii ale veacului XX. Au întarit statul, au
dezvoltat şcoala şi cultura şi, pe acest fond, au adunat cap la cap doua
valori fundamentale, capitalul, atât cât aveau, şi munca, atât cât au
putut obţine, punând în mişcare toate motoarele societaţii.
Modelul românesc din anii 1859-1916 ne poate fi azi îndreptar dacă
vrem ca munca, împreună cu capitalul si cu intreprinzătorii, să
producă valori adaugate consistente. Valorificarea acestui model,
astazi, este posibilă numai pe masură ce societatea noastră va învăţa
să raspundă unor întrebări cardinale. Cred că merită, în anul
Centenarului Marii Uniri, sa fie deschisă o dezbatere cu tema "Locul
României în lume şi problema decalajelor istorice faţă de ţările
dezvoltate". Pentru Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului
Bucureşti, aceasta aniversare - eveniment cu puternice semnificaţii, ce
se înscrie în şirul momentelor importante legate de comunitatea
economică, de cultură şi de civilizaţia afacerilor - este o bună ocazie
pentru a se implica într-o dezbatere cu analize menite să aducă în
prim-plan nu doar ceea ce societatea românească a facut deja, ci mult
mai mult: ce mai avem de facut.
Cred că acest numar special al revistei "Legal Magazin" şi-ar putea
înscrie, ca motto, ideea ca soluţiile pentru problemele complexe nu se
pot întemeia nici pe reţete şi nici pe tipare, ci pe analize profunde
raportate la realităţile interne şi judecate în context global. Camera de
Comerţ şi Industrie bucureşteană şi-ar afirma astfel preocuparea
pentru stimularea acelor locomotive gata sa-şi grăbeasca înaintarea şi
să tragă dupa ele întreaga societate.
Îmi face placere, totodată, să adresez calde felicitari Camerei de
Comerţ şi Industrie în acest moment aniversar. Nu pentru cei 150 de
ani pe care-i implineşte, căci vârsta nu-i un merit. Deşi, în împrejurarile
complexe ce definesc istoria acestor 150 de ani, faptul ca instituţia a
rezistat în tot acest timp e un merit. Cu deosebire însă, vă adresez
felicitări pentru tot ceea ce aţi înfăptuit, însoţite de urarea de noi
succese.
La mulţi ani!”
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Camera de Comerț si Industrie a Municipiului București, prima Cameră de comerț de pe teritoriul României, şi-a
păstrat, de-a lungul celor 150 de ani de la înființare, un rol central în viaţa economică a Capitalei, contribuind
semnificativ şi neîntrerupt la modernizarea economiei naționale.
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) recunoaște şi respectă istoria şi rolul
Camerei de Comerţ si Industrie a Municipiului București şi rămâne un partener al acesteia în demersul său de
creare a unui mediu de afaceri stabil, predictibil şi transparent, favorabil unei dezvoltări economice durabile.  
Promovarea ofertei românești şi, în special, a domeniilor-cheie ale economiei naţionale în străinătate, creșterea
competitivității acestora și acordarea priorității produselor și serviciilor cu valoare adăugată mare, apropierea
mediului academic de cel economic, pregătirea comunităţii de afaceri pentru atragerea de fonduri europene sunt
componente ale unei viziuni comune a MMACA şi CCIB pentru integrarea armonioasă a României în sistemul
global de relații internaționale.
Adresez sincere felicitări echipei Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti pentru acest secol şi
jumătate de existenţă şi îi urez succes în misiunea sa şi de acum înainte!”

Bucureștiul este o metropolă și în domeniul conducerii afacerilor. Aici există numeroși poli de afaceri, patronate
diverse, instituții financiar-bancare redutabile, o capacitate mare de consultanță pentru dreptul afacerilor și
arbitraj. Cu cât mai mare este freamătul economic bucureștean, cu atât mai vaste sunt domeniile de inserare a
Camerei de comerț și industrie în susținerea celor care dau bunăstarea capitalei. Intrând în al doilea deceniu de
integrare a României în Uniunea Europeană, a cărei origine stă în piața unică, pentru Camera de Comerț și
Industrie București se deschid căi suplimentare de acțiune în sprijinul celor care vor să-și dezvolte afacerile pe o
piață extinsă, să beneficieze de reguli omogene de comerț, de investiții, de plată și de credit, cu deschidere către
restul lumii, unde distanțele se scurtează, dar oportunitățile se înmulțesc. 
Calitatea de far pentru afaceri a Camerei bucureștene o situează printre instituțiile cu cele mai bune capacități de
analiză și fructificare a noilor deschideri ale lumii globale. Astăzi, când pe diverse meridiane se aud voci care
reclamă întoarcerea la protecționism și izolaționism, CCIB, care știe bine costurile și riscurile globale ale unor
politici similare din trecut, are datoria să se afle în primul rând al apărării libertăților pieței, al deschiderii unui
dialog responsabil cu societatea pentru a face ca lumea să continue pe drumul progresului și stabilității.”

Avem două motive de a sărbători: în primul rând împlinirea a 150 de ani de la înființarea Camerei de Comerț si
Industrie a Municipiului București și faptul că avem un organism sănătos, consecvent, care funcționează bine, cu
rolul de a sprijini comunitatea de afaceri, asigurând un dialog deschis cu autoritățile administrației publice,
mediul asociativ și organismele internaționale publice și private.
Camera bucureșteană este un important actor, mediator, reprezentant al spectrului economic și comercial al
României, iar pe această cale nu putem decât să aducem recunoștință și mulțumire reprezentanților acestei
instituții pentru întreaga activitate desfasurată. Datorită eforturilor instituționale depuse de-a lungul timpului,
Camera bucureșteană și-a dovedit eficiența si eficacitatea, participând activ la dezvoltarea cadrului economic și a
contribuit în momentele cheie la dezvoltarea mediului de afaceri din România.
Aducem recunostința noastră generațiilor care până astăzi și-au dedicat viața Camerei bucureștene și vă
felicităm în acest moment aniversar, urându-vă din toata inima LA MULTI ANI!”

adriaN MariuS dobrE,
Secretar de Stat
Ministerul pentru Mediul de
afaceri, Comerţ şi
antreprenoriat

EugEN dijMărESCu,
fost ministru, 
fost ambasador,
fost viceguvernator bNr

iuLiaN iaNCu,
președinte,
Comisia pentru industrii și
Servicii Camera deputaților,
parlamentul româniei
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Statutul dumneavoastră, de organizaţie profesională prestigioasă, reprezentativă pentru mediul de afaceri
bucureștean, a fost dobândit prin perseverenţă şi multă muncă, iar cifra aniversară pe care o sărbătoriți reflectă
consecvenţa, expertiza și implicarea deosebită pentru a întreprinde demersuri cu adevărat importante, în plan
economic şi social.
În calitatea sa de exponent al mediului de afaceri bucureştean, beneficiind de participarea și profesionalismul
elitelor comunității de afaceri, CCIB a fost întotdeauna un partener de încredere pentru demersurile FNGCIMM
de a oferi un sprijin consistent, real si pragmatic celor care au ales drumul antreprenoriatului. 
Privim cu optimism spre viitorii ani și avem convingerea că relația dintre FNGCIMM și CCIB va continua să se
dezvolte sub influența bunei conjuncturi economice, în scopul dinamizării unui ecosistem de business solid.”

Cu o activitate prodigioasă, desfășurată neîntrerupt, în ciuda vicisitudinilor și servituților timpului, de-a lungul
unui secol și jumătate, CCIB este astăzi o instituție fundamentală, definită de soliditate, pragmatism și eficiență,
a Capitalei și a României, un pilon al economiei și al civilizației românești în ansamblul ei. Performanțele și
prestigiul Camerei se datorează dedicației și profesionismului celor care lucrează pentru ea și, nu în ultimul
rând, managementului de elită al președintelui ei, prof. univ. dr. Sorin Dimitriu. O convergență frumoasă și plină
de semnificații simbolice face ca, în anul Centenarului Marii Uniri, 2018, Camera de Comerț și Industrie a
Municipiului București să împlinească venerabila vârstă de 150 de ani. Îi nutrim, cu acest prilej special, gânduri
de recunoștință și înaltă apreciere și îi dorim să rămână o instituție-simbol a temeiniciei și continuității, un
vector al dezvoltării țării în concertul european și mondial. “

În timp, Camera de Comerț și Industrie București a fost un excelent loc de întâlnire, o autentică scenă, sau, dacă
vreți, arenă, cu participarea celor implicați în activități sociale, comerciale și de servicii. 
Camera bucureșteană a evoluat continuu, în pas cu cerințele vieții, chiar dacă un timp, în care economia
României a fost altfel modelată decât după regulile pieții, adaptându-se la noi și diferite cerințe, care au dovedit
viabilitatea acestei instituții fundamentale a economiei de piață.
Evident că, astfel, Camera se confruntă cu efectele evoluției industriei, comerțului și a serviciilor, cu impactul
deosebit al internaționalizării și globalizării economiilor, conjugat și cu evoluția deosebit de explozivă a tot ceea
ce înseamnă astfel informatizare, tehnică electronică de calcul, internet etc. Și în acest cadru, Camera de
Comerț și Industrie București își arată utilitatea și valabilitatea cu asigurarea adaptabilității continue la
evoluțiile celui pe care îl servește, respectiv mediul de afaceri și oamenii de afaceri.
Astăzi, CCIB a renăscut. Practic, e vorba de o rectitorire în anul 2016. Sunt încrezător în viitorul Camerei
bucureștene, care, după mulți ani de suferință, a revenit în casa proprie, în Palatul Camerei de Comerț și
Industrie din strada, numită altădată, strada Bursei din București, acum strada Ion Ghica.
Împreună cu mulți oameni angajați pe „frontul cameral”, nu am decât să închei cu urarea tradițională și larg
recunoscută „VIVAT, CRESCAT, FLOREAT”! –  „SĂ TRĂIASCĂ, SĂ CREASCĂ, SĂ ÎNFLOREASCĂ” întru mulți ani!

aLEXaNdru pEtrESCu, 
director general, Fondul
Național de garantare a
creditelor pentru
intreprinderile Mici și Mijlocii
Sa, fost Ministru pentru mediu
de afaceri, comerț și
antreprenoriat

prof. univ. dr. ing. 
adriaN badEa, 
preşedintele academiei
oamenilor de Ştiinţă din românia

dr. aurEL VaiNEr,
președintele Federației
Comunităților Evreieștii 
din românia,
Vicepreședinte al Camerei
de Comerț și industrie a
Municipiului bucurești
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În anul consacrat marilor evenimente ale istoriei transformării României într-un stat unitar şi modern, Camera
de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti marchează 150 de ani de existenţă. Un eveniment pe care, aşa
cum se cuvine, diriguitorii contemporani cu împlinirea unui secol şi jumătate de activitate camerală în Bucureşti
îl marchează printr-un program ambiţios şi bine articulat, destinat tuturor acelora care, într-o formă sau alta,
apreciază eforturile respective. Ca cercetător în aria academică naţională, mă alătur lor şi salut evenimentul.
Am plăcuta bucurie de a rememora, pentru mine însumi, pentru colegii mei, dar şi pentru publicul larg – mai cu
seamă cel aflat încă în prima treime de activitate şi viaţă – legăturile strânse de colaborare între cercetarea
economică şi Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti. Colaborare care se întinde pe o perioadă
îndelungată de timp, din anii începutului cercetării de piaţă internă în România prin Institutul de Cercetări
Comerciale, trecând apoi spre tranziţia la economia de piaţă şi exprimarea tot mai complexă a mişcării
camerale, cu toate instrumentele sale specifice.”

Înfiinţată cu exact 150 de ani în urmă ca prima cameră de comerţ şi industrie din teritoriul de atunci al
României, CCIB a generat în îndelungata sa istorie o serie de initiative de referință pentru mediul de afaceri:
„întabularea firmelor comerciale”; în 1870 a fost autorizată să publice rata medie de schimb a principalelor
valute străine; în 1875 Camera bucureşteană este coautoare a textului primei legi a mărcilor, iar în 1886 i se
cere să sprijine prima bursă din ţară. Camera Bucureşti deschide la finalul secolului XIX primul birou de
informaţii comerciale, care câştigă rapid încrederea şi aprecierea companiilor străine care funcţionează în
România acelor timpuri, iar la 23 mai 1911 este inaugurat Palatul Camerei de Comerţ şi Industrie Bucureşti în
prezenţa MS Regele Carol I. 
Evoluția CCIB reflectă fidel istoria țării, cu suișurile și coborâșurile inerente, Camera bucureșteană dovedindu-se
de-a lungul timpului un seismograf extrem de sensibil al societății și economiei românești. Faptul că
sediul/cladirea Camerei a rezistat numeroaselor seisme geofizice și politice, inclusiv bombardamentelor este un
semn al perenității și – de ce  nu – al proniei pentru mediul de afaceri.
Vecinătatea sediului CCIB cu sediul BNR este un simbolism cu o încărcătură aparte, ca și buna colaborare cu
Asociația noastră – ca de alfel cu toate structurile patronale și profesionale din componența Consiliului de
Export al României. 
La multi ani, CCIB!”

Ce ne leagă pe noi, arhitecții, de CCIB? Ce afinități există între breasla arhitecților și cea a comercianților? Ne
leagă trecutul. Camera de Comerț și Industrie București, înființată în 1868, este cea mai importantă și cea mai
veche instituție care reprezintă mediul de afaceri din țară. Cu o istorie valoroasă ne mândrim și noi, în 1891
luând naștere, la inţiativa a 24 de arhitecţi, Societatea Arhitecţilor Români, condusă de arh. Alexandru Orăscu.
Ne leagă prezentul – prin insistența încăpățânată, obsedantă, înverșunată în păstrarea și conservarea
patrimoniului imobiliar al breslei, interesul, dragostea și implicarea în salvarea monumentelor, a patrimoniului
cultural bucureștean. Ne leagă speranța de a putea realiza proiecte fiecare în parte și împreună. Personal, ma
leagă de instituția camerală implicarea in definirea si construirea WTC București. La ceas aniversar, urez
Camerei bucureștene viață lungă și rodnică!” 

prof. dr. VaLEriu ioaN-FraNC,
director general adjunct al
institutului Naţional de
Cercetări Economice 
„Costin C. Kiriţescu” 
al academiei române,
Membru al academiei 
Europene de Management 
şi gestiunea afacerilor

dr. Mihai ioNESCu,
președintele executiv 
al aNEir
Co-președintele  Consiliului de
Export al româniei

arh. iLEaNa 
MurgESCu-turEaNu,
președintele executiv 
președintele uniunii
arhitecților din românia
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În ianuarie 1868, prima Cameră de Comerț și Industrie a fost înființată pe teritoriul României, cea din București.
De-a lungul a 15 decenii, CCIB a traversat diverse etape,  cu diverse denumiri, sarcini și provocări, dar nu a încetat
niciodată să apere într-un mod eficient interesele vitale ale membrilor comunității de afaceri și să-i pună în
legătură cu o diversitate de comunități de afaceri regionale și internaționale. 
Egiptul s-a bucurat de o relație oficială și diplomatică stabilă și călduroasă cu România, timp de 111 ani, am avut
parte de o extindere reușită a relațiilor de afaceri și comerciale prin Consilul Comun de Afaceri Româno-Egiptean,
în care CCIB a făcut eforturi foarte mari pentru a sprijini și facilita un mediu de afaceri stabil, coerent și favorabil
pentru ambele părți, asigurând conexiuni reușite și multiple schimburi de vizite.”

Camera de Comerț și Industrie din București este un exemplu excelent de organizație de afaceri cu reputație bună
care a contribuit la dezvoltarea mediului de afaceri din România. Mie însumi mi-a făcut plăcere să colaborez
strâns cu dumneavoastră și să organizăm împreună câteva evenimente care au contribuit cu succes la întărirea
relațiilor bilaterale dintre Egipt și România. 
Camera de Comerț și Industrie din București are un istoric remarcabil ca instituție aflată în serviciul comunității de
afaceri și contiună să aibă un rol important în a contura viitorul României și relațiile sale cu lumea.“ 

Îmi revine marea bucurie de a felicita Camera de Comerț și Industrie București  cu ocazia celei de-a 150-a
aniversări de activitate neîntreruptă. Avem de mulți ani o legătură foarte strânsă cu Camera dumneavoastră. Și
cred că acest lucru este foarte important pentru dezvoltarea afacerilor noastre bilaterale. 
Din punctul meu de vedere, securitatea și dezvoltarea economică a României , laolaltă cu concentrarea pe un brand
puternic al României pe scena internațional ă și crearea unui climat favorabil investițiilor în interiorul țării. Toți investitorii
cehi existenți sunt cei mai buni ambasadori pentru promovarea imaginii României, dovedind prin propriul exemplu că
România este o țară cu ocazii foarte bune pentru afaceri, cu oameni foarte buni  și cu o dezvoltare remarcabilă. 
Vă urez multă energie în implementarea misiunii dumneavoastră foarte importante și pe lângă aceasta, doresc să-
mi exprim respectul pentru parcursul de succes al Camerei dumneavoastră și vă urez foarte mult succes pe viitor.”

Prin acțiunile dezvoltate între Ambasada Republicii Tunisiene în România și Camera de Comerț și Industrie
București, aș dori să-mi exprim aprecierea față de eforturile pe care le depuneți, buna cooperare și contribuția
Camerei la promovarea cooperării economice și comerciale.
Salutând această acțiune lăudabilă în serviciul impulsionării cooperării economice și a dezvoltării oportunitățifor
de afaceri între Camera de Comerț și Industrie București și diverșii săi parteneri, vă reiterez urarile mele de succes
și progres susținut.”

Eforturile Camerei de Comerț și Industrie din București de a accelera relațiile economice bilaterale dintre
Republica Islamică a Iranului și România au fost mereu demne de laudă, organizarea Zilei Oportunităților de
Afaceri în Iran fiind doar un exemplu al acestor realizări admirabile. 
Aș dori să profit de această oportunitate pentru a-mi reafirma aprecierea și sprijinul pentru Camera de Comerț și
Industrie București pentru munca întreprinsă continuu în scopul consolidării cooperării economice și comerciale și
pentru a ura tuturor membrilor săi mult succes și prosperitate.”

ES SaLah a. EL-SadEK
ahMEd, 
ambasador extraordinar și
plenipotențiar al Egiptului în
românia

VLadiMir VáLKy, 
ambasador extraordinar și
plenipotențiar al republicii
Cehe în românia 

ES bouthEiNa Labidi,
ambasadorul extraordinar și
plenipotențiar al republicii
tunisiene în românia

ES haMid MoayyEr,
ambasador extraordinar și
plenipotențiar al republicii
islamice a iranului

haSSaN EL ShaFEi 
directorul părții egiptene
Consilul de afaceri 
româno-egiptean 
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Since January 1868, the first ever Chamber of Commerce and Industry was established on the territory of
Romania, that of Bucharest.
Through 15 decades, the CCIB passed through various stages of different names, tasks and challenges, but never
seized to effectively defend the vital interests of its business community members, and connecting them to a
diverse of regional and international business communities.
Egypt enjoyed a warm stable 111 years of official and diplomatic relations with Romania, we experienced a
successul expanding business and trade relations through the Joint Egyptian – Romanian Business Council, in
which the CCIB had exerted great efforts in supporting and facilitating in creating a stable, coherent, and
favourable business environment for both sides, ensuring  successful connections and multiple exchange of visits.”

Bucharest Chamber of Commerce and Industry is an excellent example of a reputable business organization that
has contributed to shape the business environment in Romania.
I myself has enjoyed working closely with you and holding several events together that has successfully
participated in boosting the bilateral relations between Egypt and Romania.
Bucharest Chamber of Commerce and Industry has a remarkable history of serving the business community and
is continuously playing an important role in shaping the future of Romania and its relations with the world.“ 

I am very happy to congratulate the Bucharest Chamber of Commerce and Industry on its 150th Anniversary of
uninterrupted activity. We have a very close contact with Your Chamber for many years. And I think this is very
extremely important for building up our billateral businesses .
For me personally, Romania's security and its economic growth are the highest priorities, together with the focus
of a strong brand of Romania on international arena and creation of favorable investment climate within. All
existing Czech investors are the best ambassadors for sharing the image of Romania, proving by their own
example that Romania is a country of great business opportunities, great people and growth.
I wish all of you lots of energy in implementing Your very important mission and in addition I would like to
express my respect for the successful course of Your Chamber and to wish You a lot of success for the future.”

Through the actions developed between the Embassy of the Republic of Tunisia  in Romania and the Bucharest
Chamber of Commerce and Industry, I wish to express my appreciation toward the efforts you undertake, your
good cooperation and the contribution of the Chamber to the promotion of economic and commercial cooperation. 
By saluting this commendable action in support of providing an impulse to economic cooperation  and the
development of business opportunities between the Chamber of Commerce and Industry Bucharest and its
various partners, I reiterate my wishes of constant success and progress.”

The efforts of Bucharest Chamber of Commerce and Industry in accelerating the bilateral economic relationships
between the Islamic Republic of Iran and Romania have always been praiseworthy, organizing Iran Business
Opportunities Day being just an example of those admirable achievements.
I would like to take this opportunity to reaffirm my appreciation and support to Bucharest Chamber of Commerce
and Industry for its continuing work in strengthening the bilateral economic and commercial cooperation and to
wish all its members great success and prosperity.”

ES SaLah a. EL-SadEK
ahMEd, 
ambassador Extraordinary
and plenipotentiary of Egypt
to romania

VLadiMir VáLKy, 
ambassador Extraordinary
and plenipotentiary of the
Czech republic to romania

hE bouthEina Labidi,
Extraordinary and
plenipotentiary ambassador
of the republic of tunisia in
romania

ES haMid MoayyEr,
ambassador Extraordinary
and plenipotentiary of the
islamic republic of iran

haSSan EL ShaFEi 
Chairman of the Egyptian
Side Egypt-romania
business Council
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In the year dedicated to the great events of the history of the transformation of Romania into a united,
modern state, the Bucharest Chamber of Commerce and Industry marks 150 years of existence. An event
which, as is appropriate,  is marked by the leaders who are contemporaries to the anniversary of a century
and a half of chamber-based activity in Bucharest, through an ambitious and well-articulated program,
meant for everyone who, in one way or another, appreciate said efforts. As a researcher within the national
academic field, I join them in saluting the even. I have the great joy or rememorating, for myself, my
colleagues, but also for the large public – especially the one which is still in its first third of activity and life –
the strong bonds of collaboration between economic research and the Bucharest Chamber of Commerce
and Industry. A collaboration which is extended over a long period of time, from the early years of internal
market research in Romania through the Institute of Commercial Research(Institutul de Cercetări
Comerciale), moving on to the transition toward market economy and the increasingly complex expression
of the chamber-based movement with all its specific tools.”

Founded exactly 150 years ago as the first chamber of commerce and industry on the territory that was
then Romania, the CCIB has generated a series of landmark references for the business environment: The
Registration of Commercial Companies;  in 1870 it was authorized to publish the average exchange rate of
the main foreign currencies; in 1875, the Bucharest Chamber is a coauthor of the first law of trademarks,
and in 1886 it is required to support the first stock exchange in the country. The Chamber of Bucharest
opens the first commercial information bureau at the end of the 19th century, which rapidly gains the trust
and appreciation of the foreign companies which were functioning at the time in Romania, and on May 23,
1911, the Palace of the Bucharest Chamber of Commerce and Industry is inaugurated in the presence of HM
King Charles I. 
The evolution of the CCIB is a faithful reflection of the history of our country, with its inherent ups and
downs, the Chamber of Bucharest proving to be a highly sensitive seismograph of Romanian economy and
society over the course of time. The fact that the headquarters/building of the chamber has withstood
numerous geophysical and political earthquakes, including bombardments, is a sign of its perenity and –
why not – its predestination for the business environment. 
The closeness of the headquarters of the CCIB to that of the National Bank of Romania is a symbolism that
carries a certain sort of weight, as does the good collaboration with our Association – as well as with all
other employer-based and professional structures in the composition of the Export Council of Romania. 
Long, prosperous years, CCIB!”

What links us, architects, to the CCIB?  What common points are there between the “guild” of architects
and that of merchants? We share a common past. The Bucharest Chamber of Commerce and Industry,
established in 1868, is the oldest and most important institution which represents the business environment
of our country. We also take pride in our rich history, since, in 1891, at the initiative of 24 architects, the
Society of Romanian Architects, led by architect Alexandru Orăscu, was established. We share a common
present – through the stubborn, obsessive, tenacious insistence of preserving the physical, real-estate
legacy of the “guild”, the interest, the love and the involvement in saving the monuments and the cultural
legacy of Bucharest. We share the hope of being able to accomplish projects, separately and together.
Personally, I am linked to the Chamber by the involvement in establishing and building WTC Bucharest. At
this anniversary time, I wish the Bucharest Chamber a long and fruitful life!”

dr. Mihai ionESCu,
Executive president of the
national assocation of Exporters
and importers of
romania(asociația națională a
Exportatorilor și importatorilor
din românia – anEir) 
Co-president of the Export
Council of romania

architect 
iLEana MurgESCu-turEanu,,
president of the union 
of architects of romania. 

VaLEriu ioan-FranC, ph.d
deputy director general of the
Costin C. Kirițescu national
institute of Economic
research(institutul național de
Cercetări Economice „Costin C.
Kirițescu”) of the romanian
academy, Member of the European
academy of business Management
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Your status as a prestigious professional organization, representative for the business environment in
Bucharest, has been acquired through perseverance and a great deal of hard work, and the anniversary you
are celebrating is reflective of your consistency, your expertise  and your remarkable involovment to
undertake truly important tasks at an economic and social level. 
As a representative of the business environment in Bucharest, benefitting from the participation and
professional conduct of the elites of the business community, the CCIB has always been a trusted partner for
the endeavors of the National Credit Guarantee Fund for Small and Medium Enterprises(Fondul Național de
Garantare a creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA – FNGCIMM) of offering  substabtial, real
and pragmatic support to those who have chosen to walk the path of entrepreneurship. 
We are looking forward to future years with optimism and we express our firm conviction that the
relationship between the FNGCCIMM and the CCIB will continue to develop under the influence of a good
economic conjuncture, for the purpose of dynamising a solid business ecosystem.”

With a prodigious activity, undertaken continuously in spite of the vicissitudes and servitudes of time, over
the course of a century and a half,  the CCIB is nowadays an institution defined by solidity, pragmatism and
effectiveness,  of the capital and for Romania, a pillar of Romanian economy and civilization in its entirety.
The accomplishments and prestige of the Chamber are due to the dedication and professional conduct of
those who work for it, and last, but not least, to the elite-level management of its president, Mr. Sorin
Dumitriu, Ph. D. A beautiful convergence, full of symbolic meanings, makes it so that the Bucharest
Chamber of Commerce and Industry should mark its venerable 150th anniversary. We extend, with this
auspicious occasion, our thoughts of gratitude and utter appreciation and we wish that it remains an
institution that stands as a symbol of endurance and continuity, a vector of the development for the country
on the European and world scene.“

In time, the Bucharest Chamber of Commerce and Industry has been an excellent place of meeting, a
veritable stage, or, if you will, arena, with the participation of those involved in social, commercial and
service-based activities. 
The Chamber of Bucharest has evolved continuously, keeping up with the requirements of the market, even
though, for a while,during which the economy of Romania was shaped otherwise than according to the
rules of the market, it has had to adapt to new and different requirements, which stand as evidence of the
viability of this fundamental institution of the market economy. 
Obviously, thus, the Chamber faces the effects of the evolution of our industry, the remarkable impact of
the internationalization and globalization of economies, correlated to the particularly explosive evolution of
all that is thus understood as being computerization, electronic calculation techniques, the Internet, and so
on. In this framework as well, the Bucharest Chamber of Commerce and Industry reveals its usefulness and
validity by continuing to ascertain its ability to adapt to the evolutions of that which it serves, which is the
business environment and businesspeople. 
Nowadays, the CCIB was reborn. It is practically a reconsecration in the year of 2016. I am confident in the
future of the Chamber of Bucharest, which, after many years of suffering, has returned to its own home,
called the Bourse Street in Bucharest in times of yesteryear, which is now Ion Ghica Street. 
Together with others, engaged upon the „chamber-based frontline”, I can only conclude with the traditional
and well-renowned words of celebration VIVAT, CRESCAT, FLOREAT! (“May it live, grow and flourish!”) for
many years onward!”

adrian badEa, ph.d. eng., 
president of the academy of
romanian Scientists

dr. aurEL VainEr, 
president of the Federation
of Jewish Communities of
romania, 
Vice-president of the
Chamber of Commerce and
industry of the Municipality
of bucharest. 

aLEXandru pEtrESCu, 
general Manager, 
the national Credit guarantee
Fund for Small and Medium
Enterprises SC
Former Minister for the business
Environment, Commerce and
Entrepreneurship
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The Bucharest Chamber of Commerce and Industry, the first Chamber of Commerce upon the territory of
Romania has maintained, over the course of the 150 years since its establishment, a central role in the economic
life of the Capital,  with a significant and uninterrupted contribution to the modernization  of the national
economy. 
The Ministry for the Business Environment, Commerce and Entrepreneurship(Ministerul pentru Mediul de Afaceri,
Comerț și Antreprenoriat – MMACA) acknowledges and respects the history and role of the Bucharest Chamber
of Commerce and Industry and remains a partner in its endeavor of creating a stable, predictable and
transparent business environment, favorable for a durable economic development. 
The promotion of the Romanian offer and especially the key areas of the national economy abroad, the increase
of its competitiveness and the prioritization of products and services with a high added value,  closeness between
the academic environment and the business environment, the preparation of the business community for
European fundraising are components of a common vision of the MMACA and the CCIB for a harmonious
integration of Romania within the global system of international relations. 
I extend my sincere congratulations to the team of the Bucharest Chamber of Commerce and Industry for this
century and a half of existence and I wish it the best in its mission from now on!”

Bucharest is also a metropolis in regard to conducting business. There are numerous business hubs here, diverse
companies, reputable financial-banking institutions, a high consultance capacity for business law and arbitration.
The economic turbulences in Bucharest is all the greater, the fields of insertion of the Chamber of Commerce and
Industry into the provision of support for those who give the Capital its welfare. Entering the second decade of
the integration of Romania into the European Union, the origins of which are founded upon the common market,
additional  ways of action are open in support of those who want to develop their business on an extended
market, to benefit from homogenous regulations of commerce, investments, payment and credit, open to the
rest of the world, where distances shorten, but opportunities multiply. 
The quality of a landmark for business that the Bucharest Chamber has places it among the institutions with the
highest capacity for analysis and capitalization of the new openings of the global world. Nowadays, when across
various meridians, voices are heard denouncing the return to protectionism and isolationism, the CCIB, which is
very well aware of the costs and risks of similar policies from the past, is obliged to be at the forefront for the
defence of the liberties of the market, of initiating a responsible dialogue with society in order to push the world
forward upon the path of progress and stability.”

We have two reasons to celebrate: firstly, the 150th anniversary of the Bucharest Chamber of Commerce and
Industry and the fact that we have a healthy, consistent, well-functioning entity with the role of supporting the
business community, ensuring an open dialogue with the authorities of the public administration, the associative
environment and the international public and private entities. 
The Chamber of Bucharest is an important agent, mediator and representative of the commercial and economic
field in Romania, and with this occasion, we can only extend our gratitude to the representatives of this
institution for their entire activity. Due to the efforts that were undertaken at an institutional level over the
course of time, the Bucharest Chamber has proven its efficiency and effectiveness by actively participating in the
development of the economic framework and has contributed to the development of the business environment in
Romania in its key moments. 
We extend our gratitude to the generations which have dedicated their lives to the Chamber of Bucharest and
we congratulate you in this landmark moment by wishing you a HAPPY ANNIVERSARY!”

adrian MariuS dobrE,
State Secretary 
the Ministry for the business
Environment, Commerce and
Entrepreneurship(Ministerul
pentru Mediul de afaceri,
Comerț și antreprenoriat –
MMaCa)

EugEn diJMărESCu,
Former minister, former
ambassador, former
vicegovernor of the national
bank of romania

iuLian ianCu,
președinte,
Comisia pentru industrii și
Servicii Camera deputaților,
parlamentul româniei
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EMiL ConStantinESCu
president of romania,
1996 - 2000

Mugur iSărESCu,
governor, 
the national bank 
of romania 

150 years ago, the first Chamber of Commerce and Industry upon the
territory of Romania was established in Bucharest. Its mission,
summarized upon the homepage of its website, through the slogan “For
150 years, in service of the business community”, has been focused
upon the development of social relationships which are crucial for the
increase of productivity and the use of social capital for the sustainable
development of economy. 
In the globalized world, it is not the size of an economy that is decisive,
but the freedom within said economy, free thinking, and the right of an
individual to choose and defend their choices, which are crucial for
democratic institutions. Only democracy can protect and promote
individual rights, private property, a free market and trade, thus
facilitating the evolutions from democracy to free trade. In my view, the
reverse evolution, through which the freedom of trade also brings with
it political freedom, is equally beneficial.
I believe the main manner of defying the present is the consolidation of
democracy through the progress of the market economy. Neither the
freedom of the market, nor the freedom of citizens, can be independent
from one another. They both need a strong will for an audacious and
imaginative reform policy. This is the only manner in which we can
answer to the challenges of this uncertain 21st century, because, as we
are very well aware, democracy may not be enough of a guarantee for
a rational, impartial order. Democracy, in the beginning of this century
and millennium, can only be the triumph of the freedom to invent, in a
creative and ingenious manner, new forms and means of development.
I take pleasure in remembering the participation, at my invitation, of
the representatives of the Chambers of Commerce, to state visits and
conferences, during my presidential term, in a period of profound
political, social and economic reforms. 
The ten years that have passed since the presidency of the Bucharest
Chamber of Commerce and Industry was taken over by professor Sorin
Dimitriu Ph.D., distinguished university professor with a scientific
activity which has been acknowledged worldwide, and with a great deal
of experience in the central administration of the state, have marked a
remarkable progress in the activity of the CCIB, for the safeguarding of
a stable, coherent and transparent business environment, which is
favorable for the durable growth of the economy of the Capital,
through the promotion of a series of legal initiatives which are
beneficial for the business environment, and the involvement in actions
which were undertaken in public-private partnerships. 
I appreciate the efforts dedicated to the presentation of the Romanian
offer abroad through forums, economic missions, exhibitions, as well as
the opening of subsidiaries of the CCIB on target markets, doubled by
permanent exhibitions, and not in the least, the development of the
cooperation between the business environment and the academic environment. 
The events organized by the CCIB in the context of the Centennial of the
Great Union of Romania can not only commemorate landmark events
in our old history, but also serve as a source of inspiration for a national
project for the economic development of Romania in the 21st century.” 

The Bucharest Chamber of Commerce and Industry has bestowed upon
me the honor of extending me an invitation to join an undertaking
which I consider highly significant: a special issue of Legal Magazin,
which is dedicated to this anniversary. I respond to the generous
invitation with the conviction that at the 150th anniversary of
uninterrupted activity, the Chamber of Commerce in Bucharest, by
understanding its meaning, contributes to the preparation of the
business community in regard to also looking back, learning from the
lessons of history in order to be able to look forward better. Especially
since the anniversary of this prestigious institution takes place in the
year in which we celebrate the Great Union of 1918. This is a good
opportunity to learn, in the present, from the deeds of our forbearers,
upon the pinnacles of which the grand event of a hundred years past
came into being. 
In essence, what did our forbearers of the second half of the 19th
century and the first two decades of the 20th century do?  They
consolidated the state, they developed education and culture, and upon
this background, they put together two fundamental values, capital, as
much as they had, and work, as much as they could obtain, putting all
of the proverbial engines of society in motion. 
The Romanian model from the years 1859-1916 can once more be our
guide if we want work, together with capital and entrepreneurs, to
produce constant added value. The capitalization of this model is
possible nowadays only inasmuch as our society will learn to answer
some crucial questions. I think it worthy, in the year of the Centennial of
the Great Union, to open a debate with the topic The Place of Romania
within the World and the Problem of Historical Gaps in Comparison to
Developed Countries. To the Bucharest Chamber of Commerce and
Industry, this anniversary – an event  which has powerful meanings and
is inscribed within the series of important moments related to the
economic community, culture and the civilization of business – is a good
opportunity to get involved into a debate with analyses meant to bring
to the forefront not only that which the Romanian society has already
done, but much more than that: what there still remains to be done. 
I believe that this special issue of Legal Magazin could inscribe, as a motto,
the idea that solutions for complex problems cannot be based upon
formulas and patterns, but upon in-depth analyses which take into
account internal realities and are judged in a global context. The Bucharest
Chamber of Commerce and Industry would thus state its concern in regard
to the stimulation of those engines which are ready to accelerate their
march forward and drag the entire society along with them. 
At the same time, it gives me great pleasure to congratulate the
Chamber of Commerce and Industry in this anniversary moment. Not for
150 years of its existence, for age is not a merit. Although in the complex
circumstances which define the history of these 150 years, the fact that
this institution has endured is a merit. I especially congratulate you,
though, for all that you have accomplished, and I wish you new
successes. 
Happy Anniversary!”



o
ne of the substantial
concerns of the Bucharest
chamber was and still is

represented by the specialized
professional training of all those
who are engaged in a
commercial or industrial activity.

CCib – 150 yEarS oF EXpEriEnCE
in thE FiELd oF CoMMErCiaL and
induStriaL EduCation 

ever since the beginning, in 1868,
the organization proposes the
establishment of a school for
commercial apprentices, and in
1894, it insists upon the
resolution of the problem of the
establishment of a lower school
of commerce. the proposal of
the chamber comes with a
donation of approximately
60.000 lei in gold. In 1906, it
builds its first headquarters of a
school. Later on, in 1924, in the
headquarters built by the
chamber of Bucharest, on argeș
street no. 7, two practical
schools of commerce begin to
function, one for boys and one
for girls. Later, the school of
commercial correspondence,
organized on a night-school
system, is also established here.
also in 1924, the chamber
establishes the first industrial
practical school, in the place
where nowadays, there is the
union Square(piața unirii), and
in 1925, another practical
school(on polizu street no. 11).
the name of the Bucharest
chamber is also linked to
Industrial practical school no
2(nowadays known as Grupul
Școlar Industrial Grigore
Cerchez(Grigore Cerchez
Vocational Technical High
School), the headquarters of
which was built by the chamber,
as well as Industrial School no. 3,
which functioned on Izvor street

no. 67. these are actions which
have contributed decisively to
the regulation of certain social
and economic mechanism less
volatile than those of nowadays. 
Since 2005, the year in which it
regained its status as a legal
entity, the chamber in
Bucharest has taken on the role
of an interface between the
business community and the
educational system.  Since
2008, ccIB, as a member of the
Local council for the
development of Social partner -
ship(consiliul Local de
dezvoltare a parteneriatului
Social) has collaborated with
the county Board of education
for the municipality of Bucharest
(Inspectoratul Școlar al  munici -
piului București – ImSB) in order
to organize and conduct profe -
ssional and technical education in
the region of Bucharest-Ilfov.
furthermore, in march 2015, it
signed a protocol of collaboration
with ImSB, based upon which the
two institutions organized an
open week for the promotion of
dual-system trade education with
a minimal duration of 3 years  at
the palace of the ccIB. 

why duaL-SyStEM tradE
EduCation?
„dual-system trade education is
an effective solution for the
resolution of the workforce
deficit, for several reasons.
firstly, due to the collaboration
between the business
community and technical high
schools, the educational offer
may rapidly adapt to the demand
that is manifested within the
market. Secondly, graduates
have the opportunity to rapidly
enter the workforce, because
their training is a response to a
certain need. thirdly, employers
may follow the professional
evolution of the students, they
can stimulate them and gain
their loyalty, and at the end of
their professional training period,
they may benefit from worthy
employees, ready to contribute
to the increased productivity of
employing companies”, says
george vodislav, general manager
of the Bucharest chamber
according to many authorized
opinions from the market, this is
a project from which all involved
parties have something to gain
and which has proven its worth

in affluent economies, such as
germany and austria, and should
our country choose to take over
such models of good practice in
the field of professional training,
it would bide well for it. 
„the qualification of commerce
and industry chambers as
competent authorities with the
role of optimizing the relationship
between the school system and
the need for training generated
by the business environment,
their involvement in the elabo -
ration of professional standards
and in professional certification
are natural endeavors of
decision-makers”, the general
manager of ccIB also considers. 
until then, george vodislav
points out, the Bucharest
chamber is involved, through
the reStart project, in the
elaboration of the Strategy of
development of trade and
technical education in the
municipality of Bucharest and
the county of Ilfov, on a medium
and long-term basis, together
with the county Board of
education for the municipality of
Bucharest, the county Board of
education for the county of Ilfov
and Sc ascedo International SrL.
It also organizes numerous
training and improvement
programs, qualification and
requalification courses,
workshops and semi na rieson
various topics, among which we
mention: public procurement,
risk analysis for physical security,
recycling package and waste
management, the fiscal system. 
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CCib:  
dual-system trade education, 
the solution to the workforce crisis 
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t
he internationalization of
business represents a
strategic axis of the activity

of the Bucharest chamber of
commerce and Industry, which
provides companies in
Bucharest, regardless of their
size and field of activity, with
consultancy, information and
representation services in
relation to their external
partners. 
assistance services for the
internationalization of business
address a real need of
romanian companies to benefit
from a specialized decoding of
the specific nature and
opportunities that exist upon
external markets, including their
training and familiarization with
the practices of international
trade. 
romania has not fully taken
globalization upon itself. Its
export markets are too lacking
in diversity, thus increasing
economic vulnerability. too few
romanian companies are
present upon external markets,
and their number risks
decreasing without the
elaboration of  viable programs
of promotion regarding
romanian exports. the
Bucharest chamber of
commerce and Industry
continues its actions in regard
to the connection of romanian
entrepreneurs to the external
business environment, via
business networking projects,
professional meetings and
entrepreneurial education.

do you wiSh to Start 
an undErtaKing oF
intErnationaLizing your
buSinESS?

You are taking your first steps in
the undertaking of

internationalizing your business.
You have an idea that you wish
to develop, but you do not know
where to start. 
ccI Bucharest offers you:
the set of informative
documents(statistic data,
global and sectorial market
analyses), regarding the
respective country/region;
access to a network of
privileged contacts,  even
through the capitalization of
partnerships signed with over
100 chambers of commerce
and industry on all continents;
assistance in meetings
with potential business
partners;
representation through
centers open abroad.

EXport CoMpaniES

Internationalization is one of the
growth factors of a company.

You are already exporting, and
you want to approach new
regions. You are interested in
gaining new market shares. 
ccI Bucharest facilitates
your meeting with new
potential business partners
through business forums and
economic missionsas well as
through directly seeking out
partners, according to a
mutually agreed-upon
profile;
ccI Bucharest issues, on
demand, certificates of
originused in international
trade. certificates of origin
attest the provenience of
wares that were presented
for export and were
obtained, produced, made or
manufactured entirely in our
country. certificates of origin
are issued both for direct
romanian export and for
programs with external
financing, at a national level. 

thE Main aCtiVitiES oF
Supporting CoMpaniES 
in thEir undErtaKing oF
intErnationaLization:

inForMingabout:
regulations; export
formalities
markets
financing programs;

training
International trade
techniques, assistance for
companies in regard to the
conception of an action plan
in the process of
internationalization. 

Supporting companies on
external markets: partner-
seeking missions(commercial
and industrial partners),  in
close collaboration with partner
chambers of commerce. 

www.ccib.ro 

thE growth oF CoMpaniES through
intErnationaLization:   
a StratEgiC obJECtiVE oF thE buCharESt ChaMbEr 
oF CoMMErCE and induStry
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E
xcellent Sme romania is a
performance certificate in
the field of business, offered

to small and medium companies
through the display of a specific
logo on their websites. the
certificate is issued for the
highest-performing Smes in
romania by the Bucharest
chamber of commerce and
Industry in partnership with
coface romania, the leader of
the romanian market for
services pertaining to the
management of credit risk and
part of the international coface
group. 
this tool helps companies
decrease commercial and
financial risk which occurs at the
completion of commercial
transactions with business
partners. the certificate allows
local and international business
partners to verify the existence
of the company and the identity
of the Internet page that it
owns, and most importantly, it
allows them to assure
themselves of its solidity and
good reputation in regard to its
financial and commercial situation. 
the certificate is based upon the
complex evaluation of the
company, performed by coface
romania through a credit
report, and monitorized on a
daily basis through the
verification of information that
may have an impact upon the
economic-financial situation of
the company, and implicitly,
upon its ability to fulfill its
commercial duties towards its
business partners. 
presently, 128 companies are
certified through excellent Sme,
105 even requesting the
renewal of their certificates.
most of these companies are
from the fields of:
transportation, the chemical and
the pharmaceutical industries. 
“this special partnership between
the ccIB, an organization with a
tradition of 150 years in the

representation and support of
the business environment, and
coface, one of the landmark
companies in the field of credit
risk management services, has
led to the creation of a product
which will contribute to the
increase of the degree of
security in business, due to the
decrease in risks assumed by
companies which choose a
certified company as a business
partner”, says ph.d. eng. Sorin
dimitriu, president of the
Bucharest chamber.
the members of the ccIB
benefit from a rebate of 25%  to
the standard fee perceived by
coface for the performance of
the operations which are
necessary for the validation of
the performance of companies. 
the objective of the program
developed by the two
institutions together is the
promotion of the remarkable
business results achieved by
romanian companies in the
category of Smes, as well as
their support with the purpose
of gaining the status of trusted
business partners and a solid
image on the market.
“the phenomenon of globaliza -
tion continues to intensify,
competition is becoming

increasingly aggressive, and
business relationships are more
and more complex and
complicated. In this context,
credibility and a good reputation
are becoming essential for the
development of the domestic
customer portfolio and the
access to international markets.
Small and medium companies
are confronted with the most
problems in this regard, and
they need support, because they
represent the proverbial
backbone of economy. the
purpose of the excellent Sme
certificate, developed by coface
in partnership with the
Bucharest chamber of
commerce and Industry, is
aimed in this very direction: to
support companies in achieving
their commercial ambitions,
have better control of profit and
gain their market share through
the optimization of credit”,
states Iancu guda, Services
director, coface romania. 
the excellent Sme certificate is
issued by the ccIB after the
categorization confirmation of
the company as a low
commercial risk-company,
performed by coface romania,
and attests the stability of the
company in regard to its

financial status, its dues to the
state budget, its payment
incidents and its legal situation. 
at the same time, through the
use of the web technology
known as SafeSigned™, owned
and licensed by the company of
information technology services
known as connet Ltd. from
Slovenia, the supplier of the
online certificate technology, the
multiplication and use of the
excellent Sme romania logo for
any other website apart from
the authorized one. 
the companies which own this
certificate will have the
possibility of increasing the
visibility of their positive
evaluation of commercial risk,
of increasing their credibility in
front of their business partners,
and last but not least, of
promoting the image of their
company through the ccIB and
coface romania. at the same
time, the  excellent Sme
certificate presents advantages
for the partners of the certified
company as well, allowing them
to decrease their commercial
risks through the increase of the
level of trust in business
relationships, and implicitly,
render their process of business-
related decision-making more
effective. 
the project was succesfully
implemented in other countries
in central and eastern europe,
such as: Slovenia, Serbia and
macedonia, Bulgaria, hungary
and croatia, by the chambers of
commerce in the aforemen tio ned
countries in partnership with
coface. 

the Excellent SME Certificate,  
the first tool that certifies the performance of
small and medium enterprises, offered by the
bucharest Chamber and Coface romania

ContaCt inForMation:
Coface romania – the Excellent SME information and Support Center

e-mail: certificare@coface.ro
the complete presentation of the project can be found on  www.ccib.ro
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what is the mission of the
Mediation Center of the
bucharest Chamber of
Commerce and industry and
how does it function?
Like european law, romanian law
recognizes the resort to the
method of mediation as an
alternative to the resolution of civil
and commercial disputes by way
of court of law. the legal basis of
the foundation of the mediation
center of the Bucharest chamber
of commerce and Industry was,
for that matter, Law no. 192/2006,
regarding mediation and the
organization of the profession of
mediator. 

in what case is mediation
compulsory? Can one resort to
mediation in a criminal, civil or
commercial matter?
In criminal law, mediation is
applied in cases regarding crimes
for which the withdrawal of the
prior complaint or the
reconciliation of the parts
removes criminal liability.
mediation can be resorted to
both before and after the
commencement of the criminal
trial. the mediator, as an
impartial, neutral and
independent third party, helps the
conflicting parties reach a solution
that is acceptable to them. the
State’s attorney’s office statistic
regarding the number of cases
solved through mediation
remarks an increase of 11% of the
number of mediation
agreements, as well as an increase
of 20% of the cases solved
through closure due to a
mediation agreement. 
then the parties are obliged to

produce evidence of their partici -
pa tion in the briefing session
regar ding the advantages of
mediation in other cases
pertaining to civil law, for example,
those which concern the field of
consumer protection, family law,
disputes of possession, delimitation
of property boundaries, change of
venue, as well as any other
disputes concerning
neighborliness, the field of
professional responsibility, work
disputes and civil disputes with a
value below 50.000 romanian lei. 
mediation has become an
encouraged procedure, and in
some cases, even mandatory for
certain categories of public
procurement contracts – by
government resolution no.
1/2018 for the approval of general
and specific conditions of certain
categories of procurement
pertaining to the investment
objectives financed from public
funds, mediation is acknowledged
as being the main means of
resolution for the disputes that
occur in the aforementioned
fields, mediator thus becoming
the main agents in regard to the
procedure of resolution in the field
of negotiation, completion and
execution of contracts of
procurement from public funds. 
In commercial matters, mediation
is widespread, its fields of
applicability being numerous, but
it has a wider incidence in the
retail area (inter- and intra-company
disputes, relations of partnership,
contractual interpretation, and so
on), insurance, credits. In many
cases, parties introduce a so-called
“mediation clause” in their
contracts, through which they

stipulate that in case of conflict,
they will resort to mediation at
first instance. 

how do parties get to the point of
choosing a mediator and how do
they interfere in the resolution of
conflicts?
the choice of a mediator is a
matter of free will. once a
mediator is chosen from the list
provided by our center, they will
intervene, as we have shown,
either before the commencement
of a legal procedure or even
during the course of judgment. 
Should the parties convene upon
choosing the procedure of
mediation, the chosen mediator
commences said procedure, which
is of a low formality and much less
strict than in front of a court of
law, over the course of which they
will intervene in order to facilitate
dialogue between the parties and
notice, in the end, the agreement
between them. 
the mediation agreement can be
completed in written form, but
also in the form of a verbal
agreement between parties,
authentication by a notary or
approval by the court being
optional should the law not have
other provisions. But there are
also cases in which the mediation
agreement must be authenticated
by the notary or approved by the
court, in order to produce legal
effects. the mediation agreement
which is authenticated by the
public notary or approved by the
court becomes an enforceable title
and can be placed in foreclosure. 
In the legal stage, courts in trials
are suspended over the course of
the procedure of mediation. If the

parts do not reach an agreement
of mediation, the request for relief
of the period of expiry of the trial
is exempted from the payment of
the legal stamp duty. 

what other benefits are
associated with mediation, apart
from lower costs in comparison
to those that result from a typical
trial in court?
the rapidity of the resolution of a
conflict or commercial dispute is,
perhaps, more important than the
monetary advantage, for example,
because as we all know, time is
money. In many cases, an
agreement can avoid the
application of economic sanctions,
such as the loss of the market
share or the image of a company.
another advantage is the
confidentiality of the procedure of
mediation. Let us consider how
serious the damage to the image
of a company can be in the case of
a dispute that ends up being
presented in the mass-media and
exploited by the competition.
mediation even has positive
effects upon procedures of
insolvency and foreclosure. In this
latter case, the mediation agree -
ment can change the object of
enforcement, when there are no
goods or capitalization is impossible. 

how can those who want to
reach out to the Mediation
Center of the CCib?
the mediation center is within the
palace of the Bucharest chamber
of commerce and Industry. all of
our contact information is
available on our  website,
www.ccib.ro , where you can also
find information about our fees. 

Mediation, a modern and rapid 
manner of resolution of civil 
conflicts and commercial disputes
interview with gEorgE VodiSLaV,general manager of the bucharest Chamber 
of Commerce and industry
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nevertheless, is its good
reputation and experience in
the resolution of disputes. 
romanian merchants were a
part of this trend themselves.
“In romania, the institution of
arbitrage has known the same
natural evolution, from the
judge-merchant(the first form of
commercial arbitration
functioned starting with 1883 in
ccIB), to the court of commer cial
arbitration attached to the
Bucharest chamber of
commerce and Industry,
reestablished in 2008 in
accordance with european
norms. In the  period between
2009 and 2016 the court of
commercial arbitration
attached to the Bucharest
chamber of commerce and
Industry functioned as a part of
the court of International arbi -
tra tion attached to the chamber
of commerce and Industry of
romania”, as mr. victor Babiuc,
ph.d, revealed with the
occasion of the establishment of
the court of commercial
arbitration of Bucharest. 
as a consequence of requests
from members of the ccIB in
the last few years, in december
2016, per the decision of the
ruling college, the Bucharest
commercial arbitration court
resumed its activity as part of
the Bucharest chamber of
commerce and Industry. 

thE adVantagES 
oF arbitration 

Being, by definition, a manner
of resolution of differences
based upon the will of parties,
which entrust the resolution of
their disputes to private, inde -
pen dent, judging arbitrators,
specialists in the required fields,
arbitration is recognized as

being the most effective means
of resolution for commercial
disputes and benefits from wide
acknowledgment from
economic agents and courts
from the country and abroad. 
the international treaties and
conventions in which romania
takes part facilitate and allow
the rapid and effective
acknowledgment and execution
of arbitral sentences. 
another major advantage of
arbitration is the confidentiality
of the arbitral procedure, which
is sometimes the first reason for
which this manner of dispute
resolution is chosen. 
furthermore, a decision 
agreed upon by parties and 
pro noun ced much more rapidly
offers more chances for the
parties to con ti nuetheir
commercial relationshipthan a
court order, which risks being
pronounced late and favor
neither of the parties. 
finally, arbitration has the
merit of succeeding in the
definitive resolution of a
dispute, having the authority of
a judged matter. 
the advantage of transparency,
quality and competences of the
judging arbiter is one which
gains great significance,
especially in the context of the
functioning of justice in
romania, the degree of
solicitation of the courts.
through the liberty of choosing
their arbiter which is given to
the parties, as well as the selec -
tion made by the Bucharest
court of commercial arbitration
itself in the composition of its
list of arbitrators, entrepreneurs
have the opportunity to benefit
from the judgment of specialists
in the cases that are the object
of resolution. 
there is, of course, a cost-related

advantage, but this is really an
accessory in comparison to the
other aforementioned advan ta ges.
what is meant to be remem be red
is the fact that arbitration
remains accessible to all com pa -
nies, regardless of their size. 

thE SELECtion oF arbitratorS 

the selection of arbitrators is
done from case to case,
according to the technical
aspect of the dispute.  cacB
arbitrators are professionals with
experience and an excellent
professional reputation, both in
the legal field and in the aca de mic
field, in the country and abroad.
the qualities for which they are
selected are professional and
moral: fairness, independence,
impartiality, neutrality, as well
as the ability to lead the parties
to dialogue and make accurate
decisions. 
the mission of an arbitrator is
an intuitu personaemission;
one or more persons are named
in the consideration of expertise
and independence. this is why
the choice of a good arbiter is of
the essence. 

how iS a diSputE SoLVEd by
way oF arbitration?

resolution is exclusively the
task of the arbitral court,
according to the regulation of
the Bucharest court of
commercial arbitration,
under arbitral convention and
appli cable legal norms, also
taking into account commercial
norms; 
the parties establish
whether the dispute is judged
by one or more arbitrators. If
the parties have not
established the number of

arbitrators, the dispute is
judged by three arbitrators,
one named by each of the
parties and one – the umpire
– who is chosen by the two
arbitrators; 
at any stage of the dispute,
the arbitral court will attempt
to resolve it based on the
conciliation of the parties;
the parties may participate
in the debate surrounding the
dispute in person or through
representatives, and can be
represented by lawyers, coun -
selors, interpreters, or others. 
each party is obliged to
prove the facts by which they
support their claim or defense
in the dispute; 
the court order that is
communicated is final and
binding, having the effect of a
definitive order by a court of law;

how Can onE bEnEFit FroM 
thE SErViCES oF thE
buCharESt Court oF
CoMMErCiaL arbitration?

the most important undertaking
consists of the inclusion of the
arBItratIon cLauSe in
contracts signed by business
partners: “any dispute resulting
from or related to the present
contract, including those
referring to its completion,
execution or termination, will be
resolved through the arbitration
of the Bucharest court of
commercial arbitration attached
to the Bucharest chamber of
commerce and Industry, in
accordance with the rules of
arbitral procedure of the
Bucharest court of commercial
arbitration.”

The Bucharest Court 
of Commercial Arbitration 

www.ccib.ro/arbitraj 
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F
ounded upon the modern
european principles and
values, the institution that

was founded as an attachment
to the Bucharest ccI is the
rightful successor to the first
institution of arbitration created
by the Bucharest chamber of
commerce – the arbitral
chamber – in 1908, which
functioned until the onset of the
communist regime. 
one can find out about the
significance and effectiveness of
this chamber of arbitration
from the volume anniversary
album, published in 1911, at the
inauguration of the historic
headquarters of the chamber of
commerce and Industry in
Bucharest: „an extremely
important institution, which
functions as an attachment to
the chamber in Bucharest is the

chamber of arbitration of
Judgment and conciliation,
which has the mission of
resolving, as much as possible,
the differences that result from
commercial operations. Its
practical advantages result from
the fact that almost all of the
solutions it proposed were to
the complete satisfaction of
disputing parties. from its
foundation to nowadays, it has
had to resolve 209 cases. of
these, 25 were withheld, due to
the reconciliation of the parties
before judgment, 47 received a
proposal of conciliation from
the chamber of arbitration, and
for 137 cases, the chamber has
pronounced definitive
sentences. 112 definitive
sentences were carried out,
while for the remaining 25, the
parties appealed to the

Bucharest court of appeal. the
court of appeal overruled 5 of
these decisions and maintained
the decision of the court of
arbitration in 16 other cases.
for 4 of these, the court has
postponed ruling. this statistic
eloquently demonstrates the
competences and impartiality of
the court of arbitration, which,
even in situations where a swift
and brief judgment is required,
offers it in accordance with the
law.”

CoMMErCiaL arbitration,
FroM thE paSt toward thE
FuturE

used by merchants ever since
the middle ages, arbitration, be
it internal, institutional, or
impromptu, has had a
prosperous period starting with

the 19th century, becoming a
sort of private justice frequently
used by companies: in
international trade relations, it
has even become the preferred
manner of resolution for
commercial or interstate
disputes. 
according to european
statistics, approximately 90% of
international contracts include
an arbitration clause, which may
be combined with a manner of
amiable resolution of the
conflict. In some cases, appeal
to an institutionalized or
impromptu arbitration is clearly
indicated. 
Should an institutionalized
arbitration be the option, a
generalized institution or a
specialized national or
international one must be
chosen. what matters,

the bucharest Court of Commercial arbitration
attached to the bucharest CCi
a tradition which began 110 years ago
the bucharest Chamber of Commerce and industry founded, in the beginning of this year, the Court of Commercial
arbitration of bucharest, which has the role of allowing entrepreneurs to flexibly, rapidly and effectively solve their
industrial and commercial disputes. 
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october 1, 1859:merchants
are preoccupied with the
organization of a chamber-based
system with “independent
action and a recognized
authority, to be able to more
effectively defend the vital
interests of all of the branches of
industry.”(c.a. rosetti, head of
the merchants of the capital). 
1864:the Law of commerce
chambers was ratified. 
the Stock Exchange:
according to the Law in 1864,
“the chambers are always
tasked with the administration
of all of the stock that exists
within their circumscription.”
January 28, 1868: the very first
chamber of commerce and
Industry was established upon
the territory of what was then
romania, the one in Bucharest. 
the trade registry: on June 10,
1868, the problem of “the
registration of commercial
firms” was addressed for the
first time. the Bucharest
chamber of commerce thus
played a decisive role in the
emergence of one of the most
important institutions of any
market economy, which is the
trade registry. 
1870: the Bucharest chamber
of commerce and Industry is
authorized to publish the
average rate of foreign currency;
this is proof of the prestige and
honesty of the chamber. 
1875: the Bucharest chamber
is the coauthor of the first law of
trademarks. 
1883: the chamber in Bucharest
requests a more strict regulation
of the procedure of bankruptcy. 
1884: at the suggestion of the
Bucharest chamber of commerce,
the Law of encouragement of
national Industry is ratified. 
1886: the chamber responds
favorably to the competent
minister and offers support for
the first stock exchange of the
country. 

1894: the Bucharest chamber
persists in the problem of
establishing a lower school of
commerce and donates the sum
required for the school to get a
location of its own. 
1895: the Bucharest chamber
of commerce establishes 
its first bureau of commercial
information, which immediately
gained an excellent reputation
among the foreign firms that
operated in those times in
romania. 
1899: the organization
expresses its views in regard to
the problem of cartels. 
1906: It builds its first own
headquarters for a school. 
1910-1913: the Bucharest
chamber contributes with over
16 million lei in the money of
the time, to the construction
and equipment of the academy
of high commercial and
Industrial Studies of Bucharest:
1911: In the presence of hm
King charles I, other members of
the royal house of romania and
high officials of the state, the

palace of the Bucharest
chamber of commerce and
Industry, which is also the
headquarters for the Stock
exchange of effects and goods,
is inaugurated. 
1913: the chamber hosts the
peace conference, at the
conclusion of the Second Balkan
war. 
during the first world war,
the chamber palace is occupied
by the foreign military
administration, and the
institution ceases its normal
activity, limiting itself to merely
issuing notices and legalizing
signatures upon professional
practice certificates. 
1923: It organizes the capital
fair(oborul capitalei), the first
national-interest fair, followed
by other fairs in the markets of
Bucharest. 
1924: the chamber
establishes its first industrial
practical school, with its own
apprentice quarters. 
1926: as a result of an
initiative of the Bucharest

chamber, the postal check is
introduced in romania as a manner
of payment without cash. 
1929: the first economic
mission abroad organized by the
Bucharest chamber of
commerce takes place.
1935: the office of commerce
and Industry chambers from the
countries of the Little entente
(czechoslovakia, yugoslavia and
romania) and the office of
commerce and Industry
chambers from the Balkan
entente(greece, turkey,
yugoslavia and romania) are
established. 
1936: the palace of the
chamber hosts the conference
of the Balkan entente. 
1939: the Bucharest chamber
decides upon the topics of trade
and industry marks. until the
half of the past century, it
supports commercial and trade
education. 
1949: all chambers of
commerce, except the chamber
of commerce and Industry and
mixed commerce chambers, are
disbanded. 
1949-1990: the chamber of
commerce functions under
various names, as part of the
ministry of commerce
1990-2005: the ccIB
functions as a department of the
national chamber. 
2005: hg 709/2005 declares
the wish of merchants to have
their own chamber of
commerce,  the Bucharest
department in the romania
chamber of commerce and
Industry becoming the
Bucharest chamber of
commerce and Industry. 
2008: the ccIB is reorganized,
in accordance with Law 335/2007

these landmark moments
underline the undeniable
contribution that the Bucharest
chamber of commerce has had
in the development of market
economy in romania. 

thE buCharESt ChaMbEr 
oF CoMMErCE and induStry  
a generator of institutions 
typical for the market economy 
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more effective and secure.
furthermore, they represent
arguments in favor of the
willingness of ccIB to
constructively participate in the
structural reformation of our
country and to assume new
responsibilities in order to
contribute to the improvement
of the economic environment. 
we are all aware of the fact that
the staff in courts and tribunals
is overtaxed, hearings are set
for quite long periods of time,
trials can last for many months,
and in the case of complex
cases, even years, which, we
must admit, affects the well-
being of business. furthermore,
the stress to which the parties
are subjected is hardly to be
overlooked. another important
aspect is represented by the
lack of confidentiality, which can
have a negative influence upon
the manner in which the
company and the services that it
provides are perceived. 
In this context, I think that the
provision of very high quality

mediation and arbitration
services, at the same time as
the constant promotion of
alternative methods of resolving
disputes would lead, in time, to
the decrease in pressure upon
courts, with an effect upon the
quality of the act of justice and
the health of the economic
environment. In this regard, we
are aiming to publicize these
alternatives, both through
conferences and round table
meetings, with extended
invitations to all involved parties,
and through the mass-media. 

what is the position of the CCib
in regard to the most recent
amendments to the Fiscal
Code?

I underline once more the fact
that the business environment
needs, first and foremost,
stability and predictability,
especially within the fiscal area.
unfortunately, stability and
predictability were not on the
agendas of decision-makers, at

least not lately. we have gone
through major changes, which
were in effect shortly after the
decisions were made.
furthermore, the decisions were
insufficiently substantiated, no
stress tests were performed and
the voices of businesspeople
and specialists were not heard.
as a result, the business
community was unsettled, and
the pressure upon the private
environment grew at the same
time as the public environment
was set on unhealthy fundaments. 
In my opinion, the increase of
the minimum salary must be
correlated with the evolution of
productivity, and should have
nothing to do with electoral
promises. what is cause for
concern is the fact that,
according to the data of the
central Bank, the major
determinant of economic
growth was still represented by
the consumption recorded in
the households of the
population, the yearly variation
of which grew to a two-figure

number, similar to that which
was recorded prior to the onset
of the global crisis. Instead, the
contribution of net exports to
the advancement of the gdp
has doubled its negative value
in relation to that which was
recorded by the dynamic of
imports. against this
background, the negative
balance of goods and services
has quasi-tripled in comparison
to the same period of the
previous year, reaching the peak
of the last 19 quarters. 
unfortunately, the projections
of the national Bank of romania
indicate a major acceleration of
the deepening trend of the
current account deficit in
relation to the same period of
the previous year. on the other
hand, the risks that result from
the possible failure of some
employers to fully compensate
the transfer of obligations
regarding social contributions
from the possible
supplementation of corrective
fiscal measures over the course
of the year 2018, for the
purpose of fitting the budget
deficit into 3% of the gdp, as
well as the inflationist risks, are
not to be neglected. 
I conclude with the hope that
we will return to normality: the
professionalization of the
economic decision-making, the
identification of priorities, the
establishment of strategic lines
in accordance with them and
the strict adherence to
objectives in an effective, stable
and predictable manner.
otherwise, we will have to deal
with certain imbalances being
rendered more profound and
the significant deterioration of
romanian economy. 

mircea Fica
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cnr-cme(comitetul național român
al consiliului mondial al energiei –
the national romanian committee
of the world energy council), we will
organize a series of events at our
headquarters, dedicated to the
problems of romanian energetics.
we will bring top-level specialists
from the public and private sector to
this meeting, and together, we will
conceive a set of solutions to the
problems that we have identified,
which will be included in a document
of position presented to the
decision-makers. 
also, together with the academy of
romanian Scientists,  the faculty of
geology, and with the support of the
Institute for world economy, we will
bring to the public agenda a sensitive
topic, but one which must be treated
in earnest by renowned specialists:
the optimum capitalization of the
natural resources of romania,
including via the law of royalties, which
has been so extensively discussed. 

the CCib has a Mediation Center
and an arbitration tribunal. why did
you establish these entities and
what strategies do you have for
their development?

ever since 2009, the court in
Bucharest has remarked the need of
the business community to solve its
disputes rapidly, effectively and
correctly. this represented the
starting point for the mediation
center attached to the ccIB and the
organization of many events meant
to promote mediation as an
alternative for the resolution of
disputes. the same observation
stood as a fundament of our decision
to establish the tribunal for
commercial arbitration attached to
the ccIB. they were decision made
in accordance with our strategy of
providing the business community
with useful instruments with the
purpose of rendering their activity

which is why yet another
component of our external relations
strategy was about opening
subsidiaries in areas with potential,
doubled by permanent exhibitions,
with duration of 2-3 years, for the
purpose of identifying the market
niches for the romanian offer, and
ensuring customized assistance and
consultancy to the romanian
companies which are interested in
entering said markets. this is the
formula according to which we have
successfully operated in the emirate
of Sharjah (united arab emirates) for
the entire area of the persian gulf,
and we are now working through
the representation offices of the
ccIB open for the people’s republic
of china and mongolia, as well as
tangier(the Kingdom of morocco) for
the region of maghreb. 
after an effort to promote and
support the endeavors of romanian
companies regarding entering/
developing on the markets in the area
of the persian gulf for appro xi mately
two years, the Sharjah exhibition was
closed, but the good relationships
that were established in their period
are proving to be fruitful, years later.
for example, at the end of last year,
mLh creation factory, a company
which is a member of the Services
Section of the ccIB, released its new
pre-spring 2018 collection, under the
brand of maria Lucia hohan, in the
Bloomingsdale store in dubai mall. 
until 2020, the chamber in Bucharest
will open representation offices in
warsaw(poland) or prague(czech
republic), for central europe, in
Belgrade(Serbia) or Skopje
(macedonia) for the Balkans, as well
as one of the countries in central asia. 

what is the CCib planning for the
socio-economic development and
support of the business environment?

the endeavors of the Bucharest
chamber are focused, alongside the

development of relationships with
partner firms and the business
environment in Bucharest, upon the
consolidation of public-private
partnerships with the authorities,
building an external partnership
system and the network of
collaboration with chambers of
commerce and business
organizations from other regions of
the world, as well as the application
of solutions proposed by the ccIB to
problems that preoccupy the
business community. 
for example, due to the almost 100
collaboration agreements established
with similar organizations from all
continents, we organize, by way of
reciprocity, forums, missions, and we
promote business and investment
opportunities, and internally, also
due to agreements of collaboration,
we work with over 40 institutions of
public administration, with
professional or employers’
organizations, academic institutions
and top-level companies. together,
we develop, products and services,
we organize courses, seminaries, as
well as conferences and round-table
meetings on current topics. 
for instance, in the
following period,
together with the 

i hope that we
will return to
normality: the
professionalizati
on of the
economic
decision-making,
the identification
of priorities, the
establishment of
strategic lines in
accordance with
them and the
strict adherence
to objectives in
an effective,
stable and
predictable
manner.”
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Economic Counselors, organized
by mmaca. due to these
events, businesspeople from
various fields have had the
opportunity to obtain
information from the economic
counselors in the external
network of romania in regard
to: opportunities for local
companies to enter the markets
of the countries of residence,
international tendencies in
these fields, examples of good
practices, concrete possibilities
of investments in the countries
in which romania has economic
representation, areas in which
investments and commercial
partnerships can be developed,
the legal and fiscal framework,
economic and political
characteristics of each state of
residence. In their turn, the
counselors from the economic
representation network abroad
had the opportunity to become
acquainted with the real, current
problems of the romanian
business environment which
they should keep in mind in
their activity on the markets
where they are credentialed. 
we have had a very good
collaboration with the ministry
of external affairs in organizing
some Business forums such as
those dedicated to the
relationships with ethiopia and
Sri Lanka. 
In the following period, we will
continue our series of Business
Breakfast events, in which
businesspeople have the
opportunity to join a dialogue
that is less conventional, but
effective, with top-level
specialists, consultants,
politicians, on timely economic
topics. we approached, in the
company of competent
ministers and/or state
secretaries, topics such as: the

support of Smes and the
development of businesses,
access to european sources of
financing, the development of
industrial activity, the energy
sector, the role of diplomatic
economy in promoting and
supporting the interests of
romanian companies abroad, as
well as in attracting foreign
investments in our country. In
future editions, we aim to discuss
topics such as: infrastructure,
the fiscal system, legislative
stability and predictability, the
relocation of production capa -
cities, the role of research and
innovation in the healthy de ve -
lop ment of romanian economy. 

what are the means by which
CCib promotes the romanian
economic offer abroad?

firstly, we continue to organize
the series of events calledZiua
Oportunităților de Afaceri
(Business Oportunity Day). I
would like to point out the fact
that during these periodical
meetings, romanian business -
people have the opportunity of
meeting, within a structured
environment, decision-makers
from the ministry for the Business
environment, commerce and
entrepreneurship, with the
ambassadors and/or economic
attachés of partner countries,
with representatives of the
romanian Bureaus of
commercial-economic
promotion abroad, to find out
information regarding:
tendencies in external trade, the
bilateral legal framework, and
access to markets with potential,
participation in auctions on pro -
jects, business and investment
opportunities, stimulants given
to foreign investors. 
the series of seminaries titled

Ziua Oportunităților de Afaceri
debuted in September 2013,
with an edition dedicated to the
uSa, followed by events
focused upon: the near and
middle east, the maghreb
region, the west Balkans, great
Britain and australia, Saudi
arabia, Bosnia-herzegovina, the
Islamic republic of Iran, the
czech republic, as well as
neighboring countries such as
the republic of moldova,
ukraine and hungary. 
the events in the Ziua
Oportunităților de Afaceri series
also have another important
role, which is that of identifying
the interest of romanian
businesspeople toward a certain
country/region, so that,
afterwards, using other verified
formulas, we may support them
in entering these markets, or in
developing their businesses if
they are already there. 
thus, another component in our
external relations strategy is
focused on organizing economic
missions and business and
investment forums, events
which, if well-prepared, have
proven to be very useful for
romanian companies interested
in having a first contact with
their targeted market, to see if
their offer is adapted to local
requirements, and identify
potential business partners. 
It gives me great pleasure to tell
you that we have recently
organized three such events,
which were very well-received
by the romanian business
community, which are: the
economic mission to
greece(thessaloniki and
athens), finalized with the
signing of two agreements of
collaboration with the similar
institutions of the two greek
cities, followed by the mission

to the arab republic of egypt, in
the margins of the official visit
of the minister for the business
environment, commerce and
entrepreneurship to cairo, and
the mission to
hungary(Budapest), with the
occasion of the 6th Summit of
government leaders in central
and eastern-european countries
and the people’s  republic of
china. I mention the fact that
the delegation led by ccIB, the
third according to the number
of its participants after the
delegations of the organizing
countries (hungary and the
people’s republic of china), was
the most dynamic, with each
romanian company having an
average of five meetings with
potential partner firms. 
these events are completed
with a substantial program of
business forums organized here
in romania. for the purpose of
maintaining symmetry, I will
mention the latest events
organized at our headquarters:
the romania-egypt business
forum, which took place in the
presence of more than 100
representatives of the business
environment in the two
countries, open in the presence
of the egyptian minister of
foreign investments and
international cooperation, and
the minister for the business
environment, commerce and
entrepreneurship, and the
romania-Kazakhstan business
forum, open in the presence of
the  co-presidents of the mixed
commission and the extraor -
dinary and plenipotentiary
ambassador of the republic of
Kazakhstan in romania. 
these are useful events, but
they are not enough to have
success in the activity of
internatio nalizing business.



internaționalizării operatorilor
economici români, cu finanțare de la
bugetul de stat, pentru perioada
2017-2020(Measures of support and
promotion of export sustained by the
Government of Romania. The release
of the Program of support for the
internationalization of Romanian
economic operators, with financing
from the state budget, for the 2017-
2020 period). we were all the more
honored to host this event at our
historic headquarters, since the
topics that were discussed were con -
verging with our strategic objectives,
focused on the support of Smes. 
also in the charles I aula of the ccIB
palace, there were two series of B2B
meetings of economic counselors
from the external network of
romania with representatives of the
local  business community, events
that were part of the program of the
forum Săptămâna diplomației
comerciale – Reuniunea consilierilor
economici(The Week of Commercial
Diplomacy – The Reunion of

profe ssional transformation of
economic decision-making is a must;
otherwise, we will deal with an
increasing level of stress in the
private sector, the reluctance of
businesspeople in regard to
investments, especially in
production, which would have
negative effects upon the state
budget, because of the decrease of
vat profits, contributions, profit
taxes and dividends, as well as the
commercial balance of romania, due
to the decrease of exports with a
high added value at the same time as
the increase of imports. 

how does the CCib involve in
supporting the authorities of public
administration for the development
of the business community?

the Bucharest chamber is
beginning to become the natural
long-term partner of economic
ministries as well as their main
interface in regard to the business

environment in Bucharest. our
tradition in the representation of the
business environment and the
constructive collaboration with the
authorities, the recognition we have
at an international level, and
particularly, our constant endeavors
to support, through specific means,
the internalization efforts of
romanian companies, as part of a
strategy that is complementary to
the one of the executive,
recommend us. 
we are in a very good collaboration
with the ministry of the Business
environment, commerce and
entrepreneurship (ministerul pentru
mediul de afaceri, comerț și
antreprenoriat – mmaca),
undertaking mutual actions which
were very well-received by the
business community. a few months
ago, we were co-organizers of the
conference Măsuri de sprijinire și
promovare a exportului susținute de
guvernul României. Lansarea
Programului de susținere a
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our tradition 
in the
representation
of the business
environment and
the constructive
collaboration
with the
authorities, the
recognition we
have at an
international
level, and
particularly, our
constant
endeavors to
support, through
specific means,
the internalization
efforts of
romanian
companies, as
part of a strategy
that is
complementary
to the one of the
Executive,
recommend us.” 
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authorities from romania and
partner countries. I would like
to underline the fact that along
with events dedicated to the
business community, we have
also organized cultural events:
exhibitions, concerts and book
releases. these are concrete
examples of our constant
endeavors in the last years,
undertaken in order to bring the
ccIB back to the center of the
economic and cultural life of the
capital and give it its yesteryear
prestige back. 

what are the actions and
events organized by the CCib
over the course of the year
2018, to mark the anniversary
of a century and a half of
activity for this organization?

the entire year will be marked
by the organization of various
events meant to raise
awareness about the role of this
institution in the development
of the economy of our country.
In partnership with prestigious
museums from the capital, we
are preparing four exhibitions:
Romanian Commerce, The
History of Commerce in Bucharest,
Profiles  of Merchants in
Bucharest, The History of
Romanian Industry, we are
organizing a series of conferences,
seminaries and workshops, we
are releasing two books,
ContribuțiaCamerei bucureș tene
la modernizarea economiei
românești(The Contribution of
the Bucharest Chamber of
Commerce and Industryto the
mo der nization of Romanian
Economy), and Președinții
Camerei de Comerț și Industrie a
Municipiului București(The
Presidents of the Bucharest
Chamber of Commerce and
Industry), and an album,

Camera de Comerț și Industrie
București în imagini (Images of
the Bucharest Chamber of
Commerce and Industry).also,
we are releasing an anniversary
coin in the nu mis matic circuit
and a special stamp. 

how is the CCib involved in
supporting the entire business
community in the municipality
of bucharest?

I want to mention from the very
beginning that our organization
does not only work with and for
our members, but is meant for
the entire business community
in Bucharest. according to their
status, our members do have
certain facilities and advantages,
but all of the companies in
Bucharest which take part in the
actions of the chamber are
treated equally and are
represented by ccIB in a
nondiscriminatory manner.
under these conditions, the
Bucharest chamber is
appreciated and recognized as a
representative institution by a
number of firms which is vastly
superior to that which is
indicated by the numbers of
effectively signed-up members. 
our role, like that of any
chamber of commerce, is that
of coming to the aid of the
business community with
solutions to current problems.
during the past few years, there
were profound changes at the
level of the trade flow,
consumption habits, and very
importantly, upon the labor
market. also, due to the
globalization of markets,
competition is extremely rough.
another aspect, not to be
overlooked at all, is the
competitive gap which our
country has, compared to

western and even central-
european economies. 
Starting from this complex
scenario, we have established
our priority objectives in such a
manner as to come with
feasible solutions to the main
questions that preoccupy
romanian entrepreneurs and
managers: how to make a
business plan, what are the
stimulants that I may benefit
from, how do I finance my
business, where do I sell my
products/services, how do I
diversify my customer portfolio
in the best benefit-risk
conditions, how do I go about
internalizing my business, what
must I do succeed on an
interesting, but hard-to-manage
market, who can support me on
external markets, especially if I
have no experience, how do I
solve my commercial litigations
rapidly, correctly, and in a
confidential manner. 

what are the legal measures
that must be promoted, at a
governmental level, in order to
ensure an attractive business
environment? 

firstly, an increase of the level
of stability and predictability in
the legislative field, particularly
in the fiscal area, in order to
stimulate romanian and foreign
investors to develop new
businesses, is mandatory.
Lately, some decisions were
made, which caused concern
and uncertainty within the
business community. for
example, according to a recent
study, a great part of the stress
that was felt by entrepreneurs
(an element indicated by 43% of
romanian entrepreneurs, in
comparison with 34% at a
european level) is a consequence

of the lack of legislative stability
and predictability, which
influences the projection of
cash-flow, which is the piece of
resistance of any business plan. 
Secondly, the existence of a
budgetary construction mainly
oriented towards investments
that generate economic growth,
which is to say, with a great
added value and using local
resources. In this context, the
reformation of the public
system and the allotment of
resources according to criteria
of effectiveness are crucial
conditions for the success of
such an undertaking.
unfortunately, at this time, we
are looking at the sacrifice of
these investments to ensure a
budgetary balance at the level
of institutions which are
unreformed, overpopulated and
not adapted to the realities of
the 21st century. 
thirdly, cohesive measures for
the development of sectors for
which we have acknowledged,
confirmed contributions
(nanotechnologies, memory-
based materials, the technology
of information), are absolutely
necessary, measures that can
significantly contribute to the
decrease of the gap that exists
between western european
economies, and a better
positioning of romania at a
european and global level. In
the same regard, measures
which are aimed towards the
encouragement and stimulation
of companies that use the
resources of research and
development. 
all of these measures should be
part of a strategy, conceived by
authentic elite, which is capable
of correctly identifying
priorities, and starting from
them, to build durably. the
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finances, upon which the commerce
and industry of the country depend,
cannot,  with all the goodwill that it
might possess, give a more special
consideration to these reforms and
updates, due to the lack of physical
time, as well as the fact that the
interests of commerce and industry
are not always compatible with the
interests of the tax authority and at
times, they are even opposed to them.”
the ideas that are contained within
this quote are, in my opinion, more
timely than ever. furthermore, the
definition given to the chamber
according to law 335/2007 which
governs our activity, converges with
the words of rosetti. as it was 150
years ago, our main role is that of
representing and defending the
interests of our members in front of
the authorities, in order to support
the durable growth of the economy
of the capital. as such, we were
„born” because we were needed and
we are here today for the very same
reason. 
with a very interesting history, with
many novel elements, the Bucharest
chamber of commerce and Industry,
founded in 1868, has proven itself to
be a highly sensitive seismograph in
regard to the deviations from
democracy that romanian society
went through, its evolution being a
faithful reflection of the history of
our country, with its inherent ups
and downs. 
the Bucharest chamber of
commerce and Industry was the first
commerce chamber established
upon the territory that was then
romania. during this century and a
half that has passed since the
foundation of our chamber,
romanian industry was formed and
developed, romanian trade was
modernized,  transports and
communications were developed,
the landscape of banking and credit
institutions changed, school and
education received a different

structure. the Bucharest chamber
also played a part in all of this. 
the Bucharest chamber of commerce
and Industry laid the foundations of
institutions without which economic
life would not be conceivable
nowadays – the Stock exchange and
the trade registry.  also, the
chamber had, over the course of
time, a decisive contribution to the
elaboration of highly important laws
in regard to the national economy.
Laws regarding the encouragement
of national industry, the regulation of
working relationships, and Sunday
respites, trademarks, bankruptcy, are
but a few examples which attest the
undeniable role that the capital
chamber played in the economic
development of our country.

what happened to the bucharest
Chamber of Commerce and industry
in the period of Communist
dictatorship?

that was a difficult period, but not
even communists managed to totally
destroy the chamber-based system.
per decree no. 74/25.02.1949,
chambers of commerce were
disbanded, with the exception of the
Bucharest chamber of commerce
and Industry. with a severed object
of activity, reduced to the support of
exterior commerce, stripped of all its
properties – the buildings of practical
commerce schools, that of the
practical industrial school, the
building that housed the polyclinic,
the monumental palace from Ion
ghica street – the Bucharest
chamber has kept the flame of the
chamber system alive. afterwards,
per decree no. 495/19.11.1953, it
was also given competencies
regarding the internal market. even
those in charge of  the communist
regime felt compelled to offer the
chamber of commerce, through the
same law, the status of „communal
organization”, which represented the

maximum level of independence that
could be expected and obtained
from the authorities at that time.
two decades later, in 1973, the area
of competence of the chamber is
further expanded.  not even five
months after the fall of communism,
on may 11, 1990, the chamber
system was reinstated. the
Bucharest chamber of commerce
and Industry is the rightful successor
of the Bucharest chamber of
commerce, regardless of its form of
organization and functioning or the
name that it had in the period since
its foundation in 1868, being
practically never disbanded over the
course of its history. 
I was saying in the beginning of this
interview, that the 150th anniversary
equally honors and compels us. me,
especially. I became president of the
Bucharest chamber in 2008, a year
that was marked by the celebration
of 140 years since the foundation of
the Bucharest chamber of
commerce and Industry and the
recovery of our historic headquarters
in Ion ghica street. the return to this
building offers the institution not
only a powerful and iconic identity,
but also legitimacy, through the
connection to a remarkable past,
which we take pride in. through a
pleasant coincidence, this year will
mark the official inauguration, here,
in the heart of the capital, of the
george assan conference center,
with a surface of roughly 1000
square meters, with modern,
multifunc tional rooms, for
conferences, forums, courses,
workshops, cultural and scientific
events. Some rooms are already part
of the specialized circuit, with our
team organizing dozens of events
with thousands of guests within the
palace of the Bucharest chamber of
commerce and Industry: managers
and entrepreneurs from romania
and abroad, representatives of the
diplomatic corps, as well as public

with a very
interesting
history, with
many novel
elements, the
bucharest
Chamber of
Commerce and
industry,
founded in 1868,
has proven itself
to be a highly
sensitive
seismograph in
regard to the
deviations from
democracy that
romanian
society went
through, its
evolution being a
faithful
reflection of the
history of our
country, with its
inherent ups and
downs. ”

as it was 150
years ago, our
main role is that
of representing
and defending
the interests of
our members in
front of the
authorities, in
order to support
the durable
growth of the
economy of the
Capital.”
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in 1864, the Law of Commerce
Chambers was ratified and in
January 1868, the bucharest
Chamber of Commerce and
industry was established. 
what does the 150th
anniversary of the bucharest
Chamber of Commerce and
industry mean to you?

to me, as well as to the entire
team of the chamber of
Bucharest, it represents an
utterly special moment, which
equally honors and compels us.
we take pride in the vision of
our forefathers, and wish that in
these years, filled with
challenges, hopes, as well as
perspectives for the business
community, we are able to fulfill
our mission, that of being an
authorized and recognized
representative of the strongest
business community in the
country. 
I want to underline the fact that
this chamber institution did not
emerge based upon the
decision of any lawgiver, but
due to the increasingly
conspicuous manifestation of
the need of merchants and
industrialists to have an
organism of their own to
represent their interests. on
november 10, 1861, in the
report that was forwarded to
the council of ministers, c.a.
rosetti, the head of the
merchants in Bucharest
masterfully presented the social
need that led to the
establishment of commerce
chambers: „the commercial
corpus suffers from the lack of a
legal authority, which is able to
powerfully defend their
interests, and initiate the
necessary improvements,
without which no progress is
possible. the ministry of

on hiStory, 
in thE 

FuturE tEnSE
Interview with 

professor Sorin diMitriuph.d., 
president of the Bucharest chamber 

of commerce and Industry
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The need for models

C
ompanies which have
their headquarters in
the capital should

appeal to the services
offered by the Bucharest
chamber of commerce and
Industry more often.
company managers will
thus understand that it has
become impossible to
develop akin to a lone wolf,
but it is necessary to be part
of a chamber-based system,
a network of win-win
partnerships. 
multinational companies
are enjoying the full benefits
of these networks, in
amcham, ahK romania,
ccIfer(chambre du

commerce et Industrie
française en roumanie –
the french chamber of
commerce and Industry in
romania), Brcc(the British-
romanian chamber of
commerce) and other
bilateral trade associations. 
the companies that are
active within the Bucharest
chamber of commerce and
Industry are models for the
other companies in the
country. they have strong
marketing departments,
which facilitate their access
to foreign markets. they
respect the principles of
cooperative governation.
they are up-to-date with the

latest legal developments.
they have very good jurists
and tax specialists. they
invest in the professional
training of their employees
and corporate social
responsibility. they often
participate in international
fairs and exhibitions. 
the Bucharest chamber of
commerce and Industry is
marking its 150th
anniversary. In this edition
of the publication Legal
magazin, you may discover
a historical retrospective of
this royal institution, the
development plans of the
ccIB and the current
benefits of its members. 
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Dr. aurel vainer, President of the Federation 
of the Jewish Communities in romania
(Federaţia Comunităţilor Evreieşti din
românia), vicepresident of CCiB, former
member of romanian Parliament,as a
recognition of his remarkable contribution
to the reconstruction of the modern
chambers of commerce system and as a sign
of respect for his decades of work in support
of the business community of Romania

Kelemen Hunor, former
minister of culture,as a

symbol of acknowledgement
of the open attitude he has

displayed in regard to the
Chamber in Bucharest and
the projects it develops  in

support of the business
community. 

Professor Sorin Dimitriu, Ph.D.,for his
consistency and the audacity of the endeavors
he undertook in order to restore and defend the
historical legacy of the Chamber.

His majesty King michael, as a tribute and token of recognition for the contribution
of the Royal House of Romania to the modernization and consolidation of the
Chamber of Bucharest. 

Emil Constantinescu, Ph. D., former President of
romania,as a tribute to his contribution to the
consolidation of the business community and a
token of respect for the effort of steadfastly
cultivating the values of the European
civilization and the principles of democratic
society in the political, cultural and social life
of Romania. 

Yearly, the Bucharest Chamber of Commerce and industry 
awards the HErmES trophy to iconic personalities of the academic, 

economic and social world. 

CHriStian PEnnESCu-KErtSCH,
ultimul președinte al Camerei de Comerț și industrie din Bucuresti, înainte ca această
organizație să cadă victima totalitarismului comunist (București, 1938):

„Camera de Comerț și de Industrie din București și-a câștigat multe drepturi de
recunoștință. (...) De la negustori, pentru tot ce a putut să obțină pentru ei. (...) De la
industriași, pentru acțiunea hotărâtă dusă în tot cuprinsul existenței ei, în sprijinul creerii
unui regim prielnic de dezvoltare și pentru felul cum a știut să se împotrivească, ori de cate
ori mania de a copia tot ce se înfăptuiește aiurea se transformă în noui sarcini și oprimari.
De la salariați (...) pentru reglementarea repausului duminical, pentru reglementarea
orariului, pentru construirea unui cămin de ucenici și pentru ridicări de policlinici.”

GEorGE G. aSSan,
preşedintele Camerei de Comerț București, în 1911, 
cu prilejul inaugurării Palatului Camerei:

„Facă cerul ca piatra de temelie care se aşază astăzi în zidăria
noului Palat al comerţului şi industriei din Capitală să constituie,
în acelaşi timp, o nouă bază pe care să se sprijine viitoarea
activitate a Camerei noastre, pentru ca de aici înainte, cu şi mai
multă tărie, cu şi mai multă râvnă, să lucreze fără preget pe
terenul dezvoltării şi întăririi economice a ţării.“

23 mai 1911
inaugurarea Palatului Camerei de Comerț București, la ceremonia solemnă luând parte regele Carol i, regina Elisabeta, Principele Ferdinand 
și înalte oficialități ale statului, membri ai camerei bucureștene
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