RAPORTUL DE ACTIVITATE
al Președintelui Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila
pe anul 2016 si Trim.I 2017

Târguri și expoziții
21 – 26 aprilie 2016, Târgul Pascal şi Festivalul florilor de primăvară,
evenimente organizate de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Brăila în
parteneriat cu Consiliul Judeţean şi Primăria Brăila, la sala Polivalentă "Danubius".
Evenimentul a inclus expoziţii cu vânzare de flori şi aranjamente florale, artizanat,
picturi, gravuri; preparate tradiţionale - ouă vopsite, preparate din carne şi peşte,
brânzeturi, vinuri; dulciuri de casă - cozonaci, checuri, prăjituri, torturi, ciocolată,
biscuiţi şi pişcoturi; legume şi fructe conservate tradiţional, produse apicole; confecţii
textile şi pielărie pentru adulţi şi copii, cadouri şi suveniruri.
Evenimentul s-a bucurat de un program artistic susținut de către artişti ai Casei de
Cultură a Municipiului Brăila, ai Colegiului Tehnic "Edmond Nicolau" Brăila şi elevi de
la Liceul de Arte "Hariclea Darclee", artiştii ansamblului de dans "Parnassos" al
Comunităţii Elene, ansamblul de dans "Pandora", ansamblul de dansuri al
Comunităţii Ruşilor Lipoveni, Asociaţiei "Voces Concordiae" şi cei ai Muzicii Militare Garnizoana Brăila. De asemenea, au evoluat în cadrul evenimentului ansamblurile
de dans popular "Poieniţa" şi "Cojuşneanca" - Raionul Străşeni din Republica
Moldova.
26 – 29 mai 2016, a XVII a ediție a Salonului Auto Pro, organizat într-un cadru
frumos oferit de natura generoasă a orașului nostru și anume, Faleza Dunării.
Evenimentul se încadrează în misiunea Camerei de Comerț angajată în promovorea
mediului de afaceri și stimularea inițiativelor de dezvoltare economică a orașului
nostru.
Platforma expozițională a oferit o gamă largă de mărci de automobile: Ford, Toyota,
Opel, Citroen, Mazda, Peugeot, Skoda, Suzuki, prezentate de dealerii auto din
Brăila: Estima Motors, Est Motors, Irmex, Radacini și firma Ivas din Galați.
De asemenea, s-au bucurat de un interes deosebit ambarcatiunile sport si de
agrement expuse de firmele American Nautics din Bucuresti si Motor International din
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Braila. Cei interesati au putut admira ambarcatiuni din fibra de sticla: Quicksilver,
Bayliner, Boston Whaler, smartliner si cele din aluminiu Tracker si Suntracker, Linder,
Smartliner, Lund ale firmei American Nautics si marca See Ray a firmei brailene
Motor International.
Brailenii s-au bucurat si de prezenta mesterilor populari, producatorilor si
comerciantilor de produse apicole, lavanda, artizanat, dulciuri, articole handmade.
“IMPREUNA PENTRU AFACEREA TA” - motto-ul Sistemului Cameral romanesc a
fost si deviza acestui eveniment care s-a bucurat de interesul brailenilor.

29 septembrie– 02 octombrie 2016 - Târgului Național AgriCultura 2016
Editia jubiliara a Targului National

AgriCultura de la Braila s-a desfasurat pe

parcursul a patru zile, in zona de parcare a complexului comercial Braila Mall, unde
au fost etalate zeci de utilaje agricole si tehnologii de ultima generatie aplicabile in
agricultura de performanta, producatori de seminte si material saditor, echipamente
pentru producerea de energii regenerabile, horticultori, dealeri de masini de teren,
institutii de cercetare- dezvoltare agricola, mesteri populari, asociatii si cooperative
agricole, banci.
Suprafata de expunere a crescut anul acesta la cca.7000 mp, numarul utilajelor
performante expuse, fiind mai mare decat la editiile anterioare. Locatia targului a fost
bine aleasa, fiind intr-o zona foarte vizibila, langa soseaua Braila – Bucuresti, cu un
trafic intens.
Fermierii braileni si nu numai, au avut posibilitatea cunoasterii noilor tendinte de
dezvoltare in domeniul agricol, noi cai de colaborare, crearea de parteneriate, noi
piete de desfacere, cunoasterea concurentei, etc.
Sesiunile de informare din cadrul targului, au completat acest eveniment, oferind o
oportunitate in plus firmelor care au dorit sa isi prezinte mai detaliat oferta.
Din discutiile purtate cu expozantii, s-a evidentiat faptul ca toti au apreciat targul, au
fost multumiti de rezultate, unii chiar reusind sa vanda utilaje mari sau sa incheie
contracte, ceea ce puncteaza de fapt eficienta acestui gen de evenimente.
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Planul media al targului de agricultura (presa scrisa, afise si flyere, campanii online,
outdoor si indoor, website-ul propriu si retele de socializare) ne –a asigurat o
promovare adecvata a targului, care a condus la un numar apreciabil de vizitatori.
Pe langa acestea, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Braila a editat
Catalogul targului, in 500 exemplare, care contine prezentarea tuturor participantilor
si pagini de publicitate pentru firmele care si-au exprimat dorinta de promovare si prin
acest mijloc. Catalogul a fost distribuit expozantilor, oficialitatilor prezente la
deschidere, presa locala, Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, camerelor
judetene.
Programul artistic desfasurat pe tot parcursul targului cu ansambluri populare si
cantareti de muzica populara, au creat un cadru atractiv si placut atat pentru
expozanti cat si pentru vizitatori.
Manifestarea a fost o realizare, asa cum reiese si din aprecierile expozantilor,
exprimate in Cartea de Onoare a Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Braila,
din imagini, precum si din articole de ziar, facebook.

Cursuri și seminarii
În calitate de furnizor autorizat de formare profesională a adulților, Camera de
Comerț, Industrie și Agricultură Brăila a organizat următoarele cursuri și seminarii:
-

Curs de perfecționare în ocupația “Cadru tehnic cu atribuții în domeniul
prevenirii și stingerii incendiilor”, 07.12.2015 - 20.01.2016;

-

Curs de perfecționare în ocupația “Expert în sănătate și securitate în muncă”,
25.01 - 19.02.2016;

-

Curs de specializare pentru ocupația „Inspector/ referent resurse umane”,
25.01 -09.02.2016;

-

Curs de specializare pentru ocupația „Responsabil de mediu”, 01-16.02.2016;

-

Curs de perfecționare în ocupația “Cadru tehnic cu atribuții în domeniul
prevenirii și stingerii incendiilor”, 29.02 – 08.04.2016;

-

Curs de specializare în ocupația “Formator”, 04 - 19.04.2016;
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-

Curs de perfecționare în ocupația “Expert în sănătate și securitate în muncă”,
18.04 - 16.05.2016;

-

Curs de perfecționare în ocupația “Cadru tehnic cu atribuții în domeniul
prevenirii și stingerii incendiilor”, 25.05 – 08.07.2016;

-

Curs de specializare pentru ocupația „Inspector/ referent resurse umane”, 13
-29.06.2016;

-

Curs de specializare pentru ocupația „Expert achiziții publice”, 13 29.06.2016.

-

Curs de perfecționare în ocupația “Cadru tehnic cu atribuții în domeniul
prevenirii și stingerii incendiilor”, 25.05 – 08.07.2016;

-

Curs de perfecționare în ocupația “Cadru tehnic cu atribuții în domeniul
prevenirii și stingerii incendiilor”, 12.09.-01.11.2016;

-

Curs

de

specializare

pentru

ocupația

„Responsabil

de

mediu”,

19.09.-04.10.2016;
-

Curs de specializare în ocupația “Formator”, 26.09.- 11.10.2016;

-

Curs

de

specializare

pentru

ocupația

„Expert

achiziții

publice”,

05.10.-20.10.2016;
-

Cursul pentru ocupația „Operator
Operator universal-spălător
textile și curățitor chimic”,
universal-spă
05 – 14.09.2016;

-

Curs de specializare pentru ocupația „Inspector în domeniul securitatii și
sănătatii în muncă (80 ore)”, 08.11.-14.12.2016;

-

Curs de specializare în ocupația “Formator”, 21.11.- 02.12.2016;

-

Curs de specializare pentru ocupația „Inspector/ referent resurse umane”,
21.11. -08.12.2016.
Numărul de persoane instruite în această perioadă a fost de 274.
Brăila, 9 februarie 2016 - Seminarul gratuit cu tema „Dezvoltarea competențelor
comune în contextul creșterii caracterului participativ al managementului”,
organizat în parteneriat cu Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Pitești, Filiala
Brăila. Acest eveniment a fost primul dintr-o serie de manifestări adresate
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reprezentanţilor mediului de afaceri brăilean, funcţionarilor publici şi altor categorii
interesate care se vor desfășura în anul 2016, în colaborare cu această instituție.
Seminarul a fost susținut de Prof. Univ. Dr. Alexandru Puiu, rectorul-fondator al
Universităţii „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, personalitate recunoscută în domeniul
managementului şi cu experienţă considerabilă în managementul universitar.
Tema primului workshop a fost aleasă având în vedere complexitatea mereu
crescândă a fenomenelor şi rapiditatea schimbărilor care se produc pe toate planurile
sub impactul progresului ştiinţifico-tehnic. În aceste condiţii, este dificil pentru
conducătorul individual, oricât de capabil ar fi, să optimizeze deciziile strategice,
chiar şi unele decizii tactice importante. Apare astfel necesitatea adoptării unui
management participativ, desfăşurarea unei activităţi participative de analiză şi
fundamentare a deciziilor, în vederea rezolvării cât mai eficiente a problemelor cu
care se confruntă organizaţiile.
La acest eveniment au participat peste 30 reprezentanți ai mediului de afaceri
brăilean, instituții publice, ONG-uri, mediul academic.
Brăila, 20 februarie 2016 - Cursul “Principalele aspecte privind închiderea
exercițiului financiar 2015 pentru operatorii economici. Noutăți în domeniul
contabilității începând cu 01 ianuarie 2016.” - studii de caz și aplicaţii.
În contextul actual al modificărilor legislative, pentru a veni în întâmpinarea mediului
de afaceri brăilean, instituția noastră a organizat acest curs într-o manieră interactivă,
lector fiind dna Elena Iancu - Șef serviciu în cadrul Direcției de Legislație și
Reglementări Contabile din Ministerul Finanţelor Publice.
Cursul a fost audiat de 22 reprezentanți ai mediului de afaceri brăilean.
Brăila, 3 martie 2016 - Workshop-ul cu tema: „Noutăţi în domeniul certificării
sistemelor de management al calităţii, mediului şi certificării produselor”, în
colaborare cu organismul de certificare sisteme de management şi produse SRAC
CERT.
Avand în vedere faptul că Organizația Internațională de Standardizare (ISO) a lansat
la sfârșitul anului trecut noile revizii ale standardelor ISO 9001 și ISO 14001, am
organizat acest eveniment cu titlu gratuit pentru organizațiile (firme, instituții, ONGuri) brăilene care au implementat sau intenționează să implementeze sistemele de
management al calității și/sau mediu în structurile proprii.
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Workshop-ul a oferit o imagine de ansamblu pentru o înţelegere corectă a noutăţilor
promovate de două dintre cele mai cunoscute şi utilizate standarde din lume, ISO
9001 şi ISO 14001. S-au prezentat schimbările generate de noile ediţii ale
standardelor aferente sistemului de management al calităţii (ISO 9001) şi cel de
mediu (ISO 14001), precum şi interpretarea cerinţelor legale de punere pe piaţă a
produselor din domeniile reglementate: produse pentru construcţii, maşini,
ascensoare, în vederea aplicării marcajului CE (UE).
Expunerea a fost susținută de dr. ing. Cristian Roncea – Director Tehnic al SRAC
CERT în sediul Universității „ Ctin Brâncoveanu” filiala Brăila.
Evenimentul s-a bucurat de o prezență numeroasă, respectiv 44 de reprezentanți ai
mediului de afaceri brăilean.
Braila, 24 martie 2016 - Seminarul de informare cu tema “Oportunități de
finanțare pentru IMM-uri prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și
Programe Naționale”, organizat în colaborare cu Agenția pentru Dezvoltare
Regională Sud - Est și Centrul de Informare, Asistență și Instruire Brăila. În cadrul
seminarului au fost prezentate oportunitățile de finanțare a IMM-urilor prin Programul
Operațional Regional 2014-2020 gestionat de Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice precum și prin Programele Naţionale de stimulare a înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii ce vor fi lansate şi derulate in anul 2016 de
Directia Politici Antreprenoriale și Implementare Programe pentru IMM din cadrul
Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri. La eveniment au participat
56 reprezentanți ai mediului de afaceri brăilean.
Braila, 28 martie 2016 - Seminarul gratuit cu tema „Negocierea - conditie
esentiala pentru obtinerea performantelor in afaceri", organizat în parteneriat cu
Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Pitești, filiala Brăila. Aceasta acțiune s-a
bucurat de participarea a 40 de participanți.
Brăila, 28 iunie 2016 - Seminarul cu tema „Public speaking pentru companii” organizat în parteneriat cu Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Pitești, Filiala
Brăila. Evenimentul s-a bucurat de interesul a peste 40 reprezentanți ai mediului de
afaceri brăilean, instituții publice, ONG-uri, mediul academici, tema fiind susținută de
domnul lect. dr. Tudor Popescu, Directorul Departamentului de Relaţii Internaţionale
şi Relaţii Publice din cadrul Universitaţii Constantin Brâncoveanu Piteşti.
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17 noiembrie 2016 - Seminarul gratuit cu tema „Protecția proprietății industriale
la nivel național și european”, organizat în parteneriat cu Oficiul de Stat pentru
Invenții și Mărci, București.
Reprezentanții OSIM au prezentat următoarele teme:
1. Utilizarea informatiilor din brevete în dezvoltarea afacerii;
2. Protecția mărcilor la nivel național și european. Modificări în legislația mărcii
UE;
3. Protecția desenelor și modelelor la nivel național și european.
Acest eveniment s- a bucurat de participarea a 22 reprezentanți ai mediului de
afaceri brăilean interesați de această tematică.

Studii și analize zonale sau regionale elaborate în perioada ianuarie - iunie
2016 de C.C.I.A. Brăila sau în colaborare cu alte organizații

Brăila, 25 ianuarie 2016 – În calitate de membru al Grupului de Lucru constituit
pentru realizarea Raportului de Mediu, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură
Brăila a fost reprezentată la dezbaterea publică organizată de Primăria Municipiului
Brăila privind finalizarea “Strategiei Urbane de Dezvoltare Durabilă a Municipiului
Brăila 2014-2020”, aflată în procedura de evaluare de mediu.
Braila, 10 iunie 2016 – Studiu realizat în rândul mediului de afaceri brăilean cu
privire la oportunitatea introducerii, pentru absolvenţii clasei a VIII-a, a unei rute de
formare în sistem profesional- dual şi la condiţiile de implementare a acesteia.
Au fost completate Chestionare pentru consultare publică privind opţiunile de
formare a elevilor în sistemul profesional-dual, centralizate și transmise Camerei
Naționale.
Brăila, 23 iulie – 23 august 2016 – Studiu realizat în rândul mediului de afaceri
brăilean cu privire la problemele stringente ale comunității de afaceri care pot fi
rezolvate de Primăria Municipiului Brăila și/sau Consiliul Județean Brăila.
Din peste 200 de firme intervievate au răspuns punctual 70.
Instituția noastră a centralizat

aceste probleme, cât și propunerile mediului de

afaceri brăilean și le-a înaintat Administrației Publice locale.
Ulterior, am transmis firmelor raspunsurile primate de la Administrația Publică locală.
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Evenimente organizate și servicii oferite
Brăila, 07 aprilie 2016 – Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila a
organizat Adunarea Generală a membrilor CCIA Brăila, eveniment cu ocazia căruia a
fost reales pentru un nou mandat de Președinte, domnul Ștefan Fusea.
Brăila, 14 aprilie 2016 – Instituția noastră a fost gazda Excelenței sale Coșer Ion,
Consul al Republicii Moldova în România la Consulatul General din Iași. Cu ocazia
acestei vizite au fost propuse parteneriate bilaterale, participări la activități
expoziționale, misiuni economice, schimburi de experiență,etc.
Brăila, 16 – 17 mai 2016 – Organizarea unui parteneriat de afaceri România-Italia cu
vizite de lucru la firme din domeniul agricol și nu numai, în vederea realizării de
exporturi. În această perioadă delegația italiană însoțită de domnul Președinte Ștefan
Fusea a vizitat un număr de 5 firme din județul Brăila și Galați din domeniul agricol,
purtând discuții în vederea unor exporturi ulterioare. La solicitarea partenerilor italieni
am realizat un studiu referitor la firmele producătoare de tâmplărie termopan (PVC,
aluminiu și lemn) solicitând date și colegilor din sistemul cameral. Instituția noastră a
purtat corespondență cu firmele vizate, a completat “Fișe de prezentare” și a ținut
legătura cu partenerii italieni.
3 noiembrie 2016 – TOPUL FIRMELOR BRĂILENE 2015- ediția a XXIII a.
Presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Braila, domnul Stefan
Fusea a premiat elita mediului de afaceri brăilean, in prezenta oficialităților invitate,
mass-media, alți invitați.
Cea de a XXIII-a ediție continuă tradiția celor anterioare, promovând reușita și
performanța în afaceri, prin ierarhizarea firmelor pe baza a 5 criterii de performanță
aplicate datelor financiar-contabile din anul 2015, clasamentul fiind realizat pe
6 domenii de activitate (Cercetare-Dezvoltare și High-Tech, Industrie; Agricultură,
Silvicultură, Pescuit; Construcții; Servicii; Comerț și Turism), structurate pe diverse
grupe de activitate, și 5 clase de mărime a firmelor (microîntreprinderi, întreprinderi
mici, mijlocii, mari și foarte mari).
Anul acesta, din cele 38.256 societăți comerciale înregistrate în județul Brăila, 7.495
au depus bilanț la 31 decembrie 2015, iar numărul firmelor care au îndeplinit în
totalitate indicatorii luați în calcul a fost de 2.134. Pe primele 10 poziții ale Topului
s-au clasat 1336 firme, dintre care 819 pe primele 3 locuri.
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Au fost evidențiate și firmele care timp de 3 ani la rând, respectiv 5 ani, s-au clasat în
primele 3 locuri în topul firmelor brăilene, firme cărora li s-au acordat distincții,
respectiv trofee de excelență. Anul acesta, 242 firme au îndeplinit condițiile de
acordare a Distincției de excelență și 145 firme pentru Trofeul de excelență.
La festivitate au participat peste 250 persoane, reprezentanți a 130 firme premiate,
reprezentanți ai administrației și instituțiilor publice locale, mass-media care s-au
bucurat de o cină festivă, muzica formației Regal, dansuri tradiționale grecești
susținute de dansatori ai comunității elene din Brăila și dansuri de societate oferite de
Clubul Valentina Dance.
24 noiembrie 2016 – Întâlnire de afaceri organizată de instituția noastră între
delegația chineză condusă de Consulul General al Republicii Populare Chineze la
Constanța și mediul de afaceri brăilean.
La acest eveniment au fost reprezentate 21 firme brăilene din următoarele domenii:
producția condimentelor, cultivarea orezului, producția de europaleți, articole din
lemn, repararea și întreținerea navelor și bărcilor, comerț cu ridicata al altor bunuri de
uz gospodăresc, comerț cu bunuri nealimentare, comerț cu ridicata al combustibililor
solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate, pizzerie, patiserie, fabricarea utilajelor
pentru metalurgie, activități de turism, servicii portuare, stațiune de cercetare
agricolă, organizare evenimente, catering, restaurante, construcții nave.
Evenimentul organizat de CCIA Braila a fost apreciat de toti participantii, deschizand
astfel calea catre dezvoltarea relatiilor comerciale bilaterale cu China.

Consultanță privind dezvoltarea afacerilor: În perioada analizată, Compartimentul
Asistență și Consultanță pentru dezvoltarea afacerilor a acordat consultanță pentru
înființarea a 5 societăți comerciale cu asociat unic.

Eliberarea de certificate de origine: Camera de Comerț, Industrie şi Agricultură
Brăila este şi autoritate emitentă a Certificatelor de origine pentru firmele
exportatoare. Datorită sistemului instituțional şi informațional, eliberarea certificatelor
de origine se efectuează cu deosebită promptitudine.În anul 2016 au fost eliberate
162 certificate de origine si 38 in primele 3 luni a anului 2017.
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Participarea CCIA Brăila, în calitate de reprezentant al mediului de afaceri
brăilean, la evenimente organizate de alte instituții sau în parteneriat
Brăila, 13 ianuarie 2016 – În calitate de membru al Comitetului Local de Dezvoltare
a Parteneriatului Social (CLDPS) din județul Brăila, instituția noastră a fost
reprezentată la ședința periodică organizată de Inspectoratul Școlar Județean Brăila.
București, 15 – 16 ianuarie 2015 – Instituția noastră a fost reprezentată de Doamna
Director General Georgeta Spânu la întâlnirea anuală cu terminalele bursiere
organizată de Bursa Română de Mărfuri.
București, 28 ianuarie 2016 – Domnul Președinte Fusea Ștefan a participat, la
invitația domnului Preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Mihai
Daraban, la Reuniunea anuală a Corpului Diplomatic acreditat.
Tematica Galei Corpului Diplomatic a fost: “Vestimentaţie tradiţională Românească”.
București, 10 februarie 2016 – Doamna Director General Spânu Georgeta a
participat la Conferința cu tema “Creșterea competitivității economice prin accesarea
de fonduri europene, Orizont 2014-2020”, eveniment organizat de Camera de
Comerț și Industrie a României în parteneriat cu Palazzo Italia Incubatore D’Imprese
şi Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, prin EEN – Enterprise Europe Network.
Dl. Aurelian Gogulescu, vicepreşedinte la nivel de reprezentare al CCIR şi
preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Prahova, a precizat în sesiunea de
deschidere a evenimentului că „pentru sistemul cameral, accesarea fondurilor
europene reprezintă o problemă extrem de importantă şi atât CCIR, cât şi Camerele
de comerţ judeţene sunt implicate activ în accesarea de fonduri europene. De altfel,
CCIR are ca prioritate strategică stabilirea temelor şi parteneriatelor pentru
accesarea fondurilor, iar din acest punct de vedere, conducerea CCIR a hotărât
crearea unui consorţiu de experţi din rândul sistemului cameral. Totodată, dl.
Gogulescu a subliniat că CCIR a făcut mai multe propuneri la comitetul consultativ
pentru IMM-uri, pentru îmbunătăţirea implementării fondurilor europene la nivel
naţional, propuneri care au fost acceptate aproape în totalitate. În cadrul conferinţei
au fost dezbătute priorităţile şi perspectivele de finanţare de către preşedintele
Palazzo Italia, dl Giovanni Baldantoni, reprezentanţii ministerelor care îndeplinesc
rolul de autorităţi de management, ai băncilor care sprijină investiţiile, specialiştii din
cadrul Camerelor de Comerț, consultanţii în accesarea fondurilor structurale şi
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oamenii de afaceri care au dezvoltat proiecte de succes cu ajutorul fondurilor
europene.
București, 11 februarie 2016 – Instituția noastră a fost reprezentată de dl
Președinte Ștefan Fusea la Forumul Economic Româno-Ungar organizat de Camera
de Comerț Națională cu ocazia organizării Comisiei Mixte Interguvernamentale. În
cadrul evenimentului s-au adus în discuţie noi modalităţi de a dezvolta relaţiile
economice bilaterale dintre cele două state.
București, 24 februarie 2016 – dl Președinte Ștefan Fusea a participat la Conferinta
,,O strategie adecvată pentru economia românească: Răspunsuri la 3 întrebari care
nu au fost puse niciodată”, organizată de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei.
Evenimentul și-a propus să abordeze o discuție ce nu a avut loc niciodată în ultimii
25 de ani: către ce anume ne hotărâm să îndreptăm economia - care s-a dezvoltat
până acum haotic, fără viziune și fără o strategie de a-i găsi locul în contextul
economiei europene.
Bucuresti, 27 februarie 2016 – Delegația formată din 3 reprezentanți ai instituției
noastre a vizitat Târgul de Turism al României 2016 și Târgul de nunți “Ghidul miresei
2016”, evenimente organizate de ROMEXPO București. Deplasarea s-a făcut în scop
de informare și atragere de potențiali expozanți în manifestările noastre
expoziționale.
Brăila, 15 aprilie 2016 – În calitate de membră a Comitetului Local de Dezvoltare a
Parteneriatului Social Brăila- structură partenerială consultativă pentru învățământul
profesional și tehnic- instituția noastră a fost reprezentată la ședința periodică
organizată de Inspectoratul Școlar Județean Brăila.
București, 26 aprilie 2016 – Domnul Președinte Fusea Ștefan a participat la
Adunarea Generală a membrilor CCIR.
Brăila, 06 mai 2016 – Conducerea instituției noastre a participat la expoziția de ouă
încondeiate, flori și icoane la Casa “Petre Ștefănescu Goangă” Brăila.
București, 23 mai 2016 – Domnul Președinte Fusea Ștefan a participat la Consiliul
Director al Școlii Române de Afaceri a Camerelor de Comerț și Industrie.
Brăila, 24 mai 2016 – Domnul Președinte Fusea Ștefan a participat la Sesiunea de
cercetări științifice studențești la Universitatea “C-tin Brâncoveanu” Brăila.
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Brăila, 26 mai 2016 – Domnul Președinte Fusea Ștefan a participat la cel de-al
treilea seminar în cadrul Proiectului “Dunărea-Polis” desfășurat la Universitatea “C-tin
Brâncoveanu” Brăila.
Constanta, 27 mai 2016 – Domnul Președinte Fusea Ștefan a participat la
deschiderea oficială a târgului “EXPOAGROUTIL” desfășurat la Constanța.
Brăila, 02 iunie 2016 – În calitate de membră în Consorțiul Regional al Regiunii de
Dezvoltare

Sud-Est-

structură

partenerială

consultativă

pentru

învățământul

profesional și tehnic- Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila a fost
reprezentată la dezbaterea publică organizată în vederea consultării publice a
documentului de politică publică “Opțiunile de educație și formare profesională a
absolvenților de clasa a VIII a”.
Brăila, 10 iunie 2016 – Instituția noastră a fost reprezentată la sesiunea de
informare cu privire la apelul de proiecte lansat în cadrul Programului Operațional
Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor
mici și mijlocii.
Brăila, 17 iunie 2016 – În calitate de membru al Asociației Grupul Local pentru
Promovarea Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a județului Brăila, Domnul
Președinte Ștefan Fusea a reprezentat instituția noastră la Adunarea Generală.
Brăila, 17 iunie 2016 – Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila a fost
reprezentată la Conferința Afaceri.ro Brăila 2015. Evenimentul a avut scopul de a
interconecta întreprinzători, persoane de decizie, manageri locali și regionali, având
ca obiectiv final deschiderea unor noi oportunități de colaborare și dezvoltare a
mediului de afaceri din județul Brăila.
Brăila, 24 iunie 2016 – Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila a fost
reprezentată la evenimentul de animare a teritoriului Zonei Pescărești a Județului
Brăila, eveniment desfășurat în cadrul proiectului “Sprijin pentru dezvoltarea
parteneriatului public-privat și elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată a
Zonei Pescărești a Județului Brăila”, proiect finanțat prin POPAM 2014-2020 –
Masura III.1.
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Brăila, 14 iulie 2016 – La invitația Primăriei Municipiului Brăila, Dna Director General
Georgeta Spânu a participat la un evenimentul special intitulat "Vive la France, Vive
Braila" dedicat Zilei Naționale a Franței.
Braila 14 iulie 2016 – Instituția noastră a fost reprezentată la Workshopul cu tema
“Evaluarea serviciilor ecosistemice ale sitului ROSCI0006 Balta Mică a Brăilei”,
eveniment organizat în cadrul proiectului “Evaluarea serviciilor ecosistemice ale
ariilor protejate în România-ValueEcoServ”. Workshopul a fost organizat de Centrul
Național pentru Dezvoltare Durabilă.
București, 18 iulie 2016 – Instituția noastra a fost reprezentată de domnul
Președinte Ștefan Fusea la Seminarul de afaceri “Servicii de calitate pentru
spitalele din România”, eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie a
României în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a României în Italia.
Braila 18 august 2016 – Dna Director General Georgeta Spânu a reprezentat
instituția noastră la Adunarea Generală a Asociației Grupul Local pentru Promovarea
Dezvoltării Integrate a Zonei Pescărești a județului Brăila.
București, 30 august 2016 – Domnul Președinte Ștefan Fusea a participat la
Reuniunea Anuală a Diplomației Române, eveniment organizat de Camera de
Comerţ şi Industrie a României în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe.
Bucuresti 01 septembrie 2016 – Instituția noastră a fost reprezentată la întâlnirea
de lucru pe tema învățământului profesional dual, eveniment organizat de Camera de
Comerț și Industrie a României în colaborare cu Ministerul Educației Naționale și
Cercetării Științifice și Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional.
București, 19 septembrie 2016 – Domnul Președinte Ștefan Fusea a participat la
ședința Colegiului de Conducere al CCIR.
Braila 18 octombrie 2016 – Domnul Președinte Ștefan Fusea a participat la
dezbaterea cu tema “Strategia anuală în achiziții publice“, dezbatere organizată
de Consiliul Județean Brăila.
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Galați, 20 octombrie 2016 – Domnul Președinte Ștefan Fusea a participat la
Conferința “Capitalul privat românesc“.
București, 2 noiembrie 2016 – Domnul Președinte Ștefan Fusea a participat la
deschiderea oficială a Târgului INDAGRA - Târg Internațional de produse și
echipamente din domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei - 2016,
eveniment organizat la ROMEXPO București.
București, 4 noiembrie 2016 – O delegație compusă din 3 reprezentanți ai CCIA
Brăila a participat la Târgul INDAGRA 2016 în vederea promovării Târgului Național
AgriCultura 2017.
București, 10 noiembrie 2016 – Domnul Președinte Ștefan Fusea a participat din
partea CCIA Brăila și în calitate de administrator al SC TITAN EDILITARA SRL la
Topul național al firmelor 2016, eveniment organizat la ROMEXPO.
În Topul Național al Firmelor care a fost organizat de Camera de Comerț și Industrie
a României, s-au clasat 89 firme brailene.
Brăila, 19 ianuarie 2017 – În calitate de membru al Comitetului Local de Dezvoltare
a Parteneriatului Social pentru formarea profesională (CLDPS) Brăila, instituția
noastră a fost reprezentată la ședința de aprobare a Planului de școlarizare pentru
anul școlar 2017 – 2018.
Brăila, 02 februarie 2017 – O altă structură în care instituția noastră este membră
este Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Brăila. Am participat la
prima ședință din acest an, ocazie cu care a fost analizată activitatea acestei
structuri, au fost prezentate politicile educaționale ale ISJ Brăila, Planul de
școlarizare, rețeaua școlară și au fost identificate problemele majore din
învățământul brăilean, stabilindu-se strategii comune de intervenție.
Brăila, 03 februarie 2017 – Instituția noastră a fost reprezentată la sesiunea de
informare cu privire la apelul de proiecte lansat in cadrul POR 2014-2020, Axa
prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea
de investiții 2.2 - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și
dezvoltarea serviciilor.
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In cadrul intalnirii, expertii ADR Sud-Est care sustin informarea au organizat si o
instruire privind utilizarea MySMIS – sistemul electronic de depunere a aplicatiilor in
vederea evaluarii.
București, 16 februarie 2017 – Domnul Președinte Fusea Ștefan a participat la
ROMEXPO la deschiderea celei de a-XXXVII- a ediții a Târgului de Turism al
României (ediţia de primăvară), organizat în parteneriat strategic cu Asociaţia
Naţională a Agenţiilor de Turism din Romania (ANAT) şi Camerele de Comerţ şi
Industrie din România
București, 16 februarie 2017 – Domnul Președinte Fusea Ștefan a participat la
Sesiunea Colegiului de Conducere al Camerei de Comerț a României.
Brăila, 08 martie 2017 – Domnul Președinte Fusea Ștefan a participat la întâlnirea
cu Excelența sa, Marcin Wilczek, noul Ambasador al Poloniei și cu reprezentanții
Administrației Locale.
S-au purtat discuții pe tema atragerii unor posibili viitori investitori în oraşul nostru.
București, 22 martie 2017 – Domnul Președinte Fusea Ștefan a participat la
Conferința cu tema “Învățământul profesional dual- soluție pentru forța de
muncă necesară economiei reale”. Evenimentul a fost organizat de Camera de
Comerț și Industrie a României, sub egida Comitetului Național al International
Chamber of Commerce.
Dezbaterea a reunit reprezentanții autorităților publice și ai comunității de afaceri,
în vederea discutării aspectelor determinante vizând necesitatea, modalitățile și
soluțiile eficiente pentru implementarea sistemului de învățământ profesional dual în
România.

Intervenții în mass-media
În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2016 dl Președinte Ștefan Fusea a avut urmatoarele
intervenții în presa scrisă:
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12 februarie 2016, Obiectiv - Vocea Brăilei, “Workshop al Camerei de Comerț pe
tema managementului participativ”.
12 martie 2016, Obiectiv - Vocea Brăilei, “ Brăilenii, printre salariații cel mai prost
plătiți din țară”.
26 martie 2016, Obiectiv - Vocea Brăilei, “De unde pot lua IMM-urile bani
nerambursabili”.
Mediul de afaceri local s-a pus la punct cu cele mai recente informaţii privind
oportunităţile de finanţare pentru IMM-uri prin Programul Operaţional Regional 2014 2020, dar şi prin Programele Naţionale, în cadrul unui seminar derulat, zilele acestea,
la sediul Camerei de Comerţ Industrie şi Agricultură Brăila.
Prezentările acestor programe au fost susţinute de către directorul Agenţiei de
Dezvoltare Regională ADR Sud-Est Brăila, Luminiţa Mihailov, alături de Carmen
Câmpean, consultant în cadrul aceleiaşi instituţii, precum şi de către Daniela
Cojocaru, consilier programe OTIMMC Constanţa - Centrul de informare, asistenţă şi
instruire Brăila.
Preşedintele CCIA Brăila, Stefan Fusea, a precizat că vor continua seminariile de
informare şi în lunile următoare.
22 aprilie 2016, Obiectiv - Vocea Brăilei, “Târgul Pascal și Festivalul florilor de
primăvară și-au deschis porțile”. Instituția noastră a reluat invitația către publicul
brăilean de a participa la evenimentul expozițional. Totodată am prezentat date
despre deschiderea oficială a Târgului și oficialitățile locale care au răspuns invitației
noastre.
31 mai 2016, Obiectiv - Vocea Brăilei, “Salonul Auto Pro 2016”.
Am prezentat cititorilor brăileni concluziile manifestării expoziționale organizate de
instituția noastra.
13 septembrie 2016, Obiectiv - Vocea Brăilei, “Ora exactă în agricultură se dă la
Brăila” - prezintă interviul Domnului Președinte legat de acest important eveniment
organizat de instituția noastră.
30 septembrie 2016, Obiectiv - Vocea Brăilei, “Târgul Național AgriCultura, ediție
jubiliară” . Materialul se referă la prima zi a evenimentului și la cuvântul de
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deschidere adresat de Domnul Președinte Fusea Ștefan, Președintele CJ Brăila,
Francisk Chiriac și Primarul municipiului, Marian Dragomir.
7 octombrie 2016, Obiectiv- Vocea Brăilei, “Cea de-a XX a ediție a Târgului Național
Agricultura a luat sfârșit” . Domnul Președinte Fusea a făcut o sinteză privind
rezultatele evenimentului .
17 octombrie 2016, Obiectiv- Vocea Brăilei, “Puturoșii”
Camerele de Comerț militează pentru diminuarea cuantumului ajutoarelor sociale
pentru cei apți de muncă. Domnul Președinte a subliniat faptul ca sistemul cameral
susține idea învățământului profesional- dual.
5 noiembrie 2016, Obiectiv- Vocea Brăilei, “Top-ul firmelor 2016. Premianți, diplome
și trofee”
Publicația locală a prezentat un amplu material despre organizarea și desfășurarea
TOP-ului firmelor brăilene aflat la cea de-a XXIII-a ediție, eveniment organizat de
CCIA Brăila.
15 noiembrie 2016, Obiectiv- Vocea Brăilei, “Firme brăilene pe locul I în Topul
național al firmelor 2016”
Este vorba despre 12 companii locale care s-au clasat pe primul loc în clasamentul
realizat de Camera de Comerț, și Industrie a României. Festivitatea de premiere a
avut loc la Romexpo, în București.
24 noiembrie 2016, Obiectiv- Vocea Brăilei, “Industria HORECA trece la impozitul
forfetar” Dl. Președinte Ștefan Fusea a dat un interviu legat de promulgarea acestei
legi.
În perioada 1 ianuarie – 23 martie 2017 dl Președinte Ștefan Fusea a avut
urmatoarele intervenții în presa scrisă:
11 ianuarie 2017, Obiectiv - Vocea Brăilei, “102 taxe eliminate de la 1 februarie. Iata
care sunt acestea”.
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18 ianuarie 2017, Obiectiv - Vocea Brăilei, “Majorarea salariului minim: Costurile
pentru patroni”.
Președintele Camerei a punctat care vor fi urmarile acestor eliminari de taxe din
punct de vedere al antreprenorilor.
30 ianuarie 2017, Obiectiv - Vocea Brăilei, “Tinerii brăileni fug de afaceri”.
Domnul Președinte a facut o analiză a motivelor pentru care tinerii nu doresc sa
initieze afaceri.
07 februarie 2017, Obiectiv - Vocea Brăilei, “Reguli unitare la nivel național pentru
achizițiile pe lapte&corn”.
În cadrul dezbaterilor prilejuite de Seminarul cu tema “Noua legislație în domeniul
achizițiilor publice”, eveniment susținut de Asociația Experților în Achiziții și Agenția
Națională pentru Achiziții publice, Președintele instituției noastre a avut o intervenție,
solicitând propuneri din partea mediului de afaceri local și din partea instituțiilor locale
ca viitoare autorități contractante.
13 februarie 2017, Obiectiv - Vocea Brăilei, “Spaniolii, interesați să facă afaceri în
Brăila”.
În urma vizitei Președintelui Camerei de Comerț Iberico-Române, Roberto Vâlsan, la
sediul instituției noastre, au fost identificate domeniile de interes comun și anume
serviciul de salubritate, sectorul agricol și turismul.

Președinte

Ing. Ștefan Fusea

Director General

Georgeta Spanu

18

