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1 an de activitate
Camera de Comerţ şi Industrie a României în Italia 

CCIRO Italia, sprijină procesul de creștere economică și industrială, evaluând la 360 de 
grade, mediul istoric și cultural, bazându-se pe o analiza tehnico-profesională, dobândită 

prin proiecte, evenimente, dezbateri şi consultãri cu experţi ai mediului economic.

Roma, 3 iulie 2014
Inaugurarea Reprezentanței în Italia a Camerei de Comerț și Industrie 
a României (CCIRO.IT)
Noua structură destinată dezvoltării relațiilor bilaterale dintre România și Italia a fost prezentată la Academ-
ia Română din Roma. Evenimentul a fost moderat de prof. univ. Fausto Capalbo, președintele ICEPS (In-
stitutul pentru Cooperare Economică Internațională și Probleme ale Dezvoltării). Reuniunea organizată cu 
sprijinul Ministerului Dezvoltării Economice și al Ministerului Economiei din București, marchează începutul 
unui proces care își propune să promoveze dezvoltarea relațiilor și schimburilor comerciale dintre cele două 
țări și să stimuleze un raport de cooperare tehnică și economică între antreprenorii și profesioniștii italieni 
și români.

Aquila, 19 octombrie 2013
Forum Economic Abruzzo
Primul Forum Economic organizat în colaborare cu Camera de Comerț din Aquila, ca urmare a semnării 
protocolului de înțelegere dintre cele două camere. Intenția a fost aceea de a valorifica activitățile întreprin-
derilor care operează în zonă, atât cele române cât și cele italiene. Pentru cele trei mii de întreprinderi din 
zona Abruzzo, și în special, pentru cele 400 de societăți active în provincia Aquila, Reprezentanța Camerei 
de Comerț și Industrie a României în Italia, a pus la dispoziție o multitudine de servicii rezervate antrepreno-
riatului. Publicului fomat din antreprenorii italieni au fost prezentate, de asemenea, mai multe instrumente 
privind internaționalizarea firmelor care doresc să investească în România.

București, 30 octombrie 2013 
Mario Valentino Fashion în București 
Mario Valentino Fashion în București 
Evenimentul a prezentat în premieră participanților în România noile modele de pantofi și genți din cadrul 
colecției primavară-vară 2014. Debutul brandului a implicat în principal comercianții interesați în distribuirea 
de produse cu marca Mario Valentino pe piața românească. 
Faimoasă peste tot în lume - Mario Valentino Spa - a fost fondată în 1952 de către Mario Valentino la Napoli, 
unde încă se află sediul operativ. Compania operează cu propriul brand în domeniul produselor din piele, 
producând încălțăminte, accesorii și îmbrăcăminte.

București, 5 noiembrie 2013  
Luce Bianca – bijuterii italiene la București 
În cadrul evenimentului au fost prezentate în avanpremieră în România noile modele de bijuterii din mărcile 
proprii: leBebé Gioielli- Qabala – Vera.
Pentru prima dată în România, Lucebianca a prezentat participanților o expoziție de bijuterii din brandurile 
lor proprii. Tradiție. Cercetare. Pasiune. Cele trei axiome care caracterizează Lucebianca, grup cu sediul în 
Marcianise, condus de frații Verde: Paolo, Fabrizio și Mariana Verde, fac parte din cea de a treia generatie 
a familiei, care în 1948 a dat naștere mărcii Oroverde, în prezent condusă de președintele Umberto.



Camera de Comerţ şi Industrie a României în Italia 

Perugia, 9 noiembrie 2013
Forum Economic Umbria
Cel de-al doilea Forum, organizat de către Reprezentanța CCIRO Italia a fost cel de la Perugia, ca urmare 
a semnării protocolului de înțelegere cu Camera de Comerț din Perugia, co-organizator al evenimentului. 
Odată cu semnarea acordului de cooperare între instituția noastră și Camera de Comerț din Perugia, 
Camera de Comerț a României în Italia, intenționează să elimine orice fel de diferență în ceea ce privește 
tratamentul acordat antreprenorilor români, să sprijine investițiile de pe axa Umbria - România și să faci-
liteze dezvoltarea schimburilor economice dintre România și Italia.

Torino, 16 noiembire 2013
Forum Economic Piemonte
Cel de-al treilea forum regional a fost organizat în Piemonte, regiunea care ospitează aproximativ o sută de 
mii de români, din care jumătate sunt rezidenți la Torino. De asemenea, la eveniment a fost prezent primarul 
Pietro Fassino, care a felicitat inițiativa și gradul de integrare a populației românești, subliniind importanța 
muncitorilor români şi contributul acestora la dezvoltarea economicã a Regiunii Piemonte.

Roma, 29 noiembrie 2013
Forum Economic Lazio
Bursa oportunităților și a investițiilor
Forumul Economic, al cincilea organizat de Camera de Comerț și Industrie a României- Reprezentanța în 
Italia (CCIRO Italia), a avut loc la Roma, pe 30 noiembrie, în colaborare cu Asociația Românilor din Italia, 
în cadrul evenimentelor promovate cu ocazia celebrării "Zilei românilor de pretutindeni" și a "Zilei Națion-
ale a României." În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele Camerei de Comerț și Industrie a 
României în Italia, de la data constituirii sale: cinci forumuri economice, 15 misiuni economice în România, 
trei proiecte de investiții prezentate la Camera Națională și zeci de întâlniri cu autoritățile italiene și române.

29 ianuarie 2014
Întâlnire interinstituţională la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie 
a României din Bucureşti
In data de 29 ianuarie 2014, preşedintele CCIRO Italia, Eugen Terteleac, a participat la o intâlnire de lucru 
interinstituţională organizată la Palatul Camerei de Comerţ Naţionale a României (CCIR) de la Bucureşti. 
La întâlnirea organizată de CCIRO Italia au participat reprezentanţi ai Guvernului, ai mai multor ministere 
şi mediului de afaceri din România. Intâlnirea a avut ca scop principal prezentarea activităţilor Camerei de  
Comerţ a României în Italia, un exemplu de internaţionalizare a activităţii CCIR. Vicepreşedintele Camerei 
Naţionale, Preşedintele CCI Bucureşti, Sorin Dimitriu a explicat cum s-a făcut pană acum internaţion-
alizarea CCIR: CCI Bucureşti a deschis reprezentanţe in Emiratele Arabe - Sharjah, R.P. China - Beijing 
şi în Maroc - Rabat, reprezentanţe bazate pe un model ce vizează organizarea unor expoziţii permanente 
cu produse romaneşti. Eugen Terteleac, preşedintele CCIRO Italia, a prezentat în detaliu activitatea din 
Italia, a vorbit despre parteneriatele încheiate cu Camere de Comerţ şi patronate din regiunile importante 
ale Italiei, de organizarea forumurilor economice şi a misiunilor economice în România. Secretarul de stat 
de la Ministerul Economiei, Adrian Volintiru, a lăudat activitatea Camerei din Italia, iar preşedintele CCI 
Bucureşti, Sorin Dumitriu, a felicitat conducerea Camerei din Italia "pentru eficienţă, pentru că intr-un inter-
val de timp atat de scurt s-au realizat nişte paşi concreţi".Seara, delegaţia din Italia a participat la Recepţia 
anuală în cinstea Corpului Diplomatic acreditat la Bucureşti, la care au participat ministrul de Externe, Titus 
Corlăţean şi omul de afaceri Ion Ţiriac.

Florența, 31 ianuarie 2014
Forum Economic Toscana
Reuniunea, la care au participat reprezentanți ai instituțiilor locale și al sectorului privat - antreprenori italieni 
și români în Toscana, a avut loc la Salone de' Dugento, din cadrul sediului primăriei din Florența, Palazzo 
Vecchio. În cadrul evenimentul a fost lansat proiectul "Incubatorul pentru întreprinderile mici și mijlocii." 
Acest proiect, organizat în colaborare cu alte instituții, românești și italiene, are scopul de a simplifica cât 
mai mult posibil birocrația pe care trebuie să o înfrunte un investitor. Incubatorul procesează nevoile inves-
titorului, plecând de la înfiinţarea societăţii şi achiziţionarea bazei materiale necesare, imobile, teren, utilaje, 
accesarea fondurilor europene, obţinerea de subvenţii de stat, participarea la licitaţii publice.  



Verona, 7 februarie 2014
Forum Economic Veneto
Acesta a fost al doilea Forum economic organizat în acest an de Reprezentanţa CCIRO Italia, după cel de 
la Florenţa. Forumul a fost organizat la Palazzo della Gran Guardia din Verona, în colaborare cu Primăria 
din localitate. Primarul din Verona, Flavio Tosi, prezent la acest Forum a salutat sosirea delegației Guver-
nului din România și Camera de Comerț a României în Italia. Tosi a vorbit despre colaborarea istorică între 
societățile din Veneto, Verona în special, și România. "Pe teritoriul român este de acum o lungă, datată 
prezenţă istorică de societăți şi întreprinzători din teritorul nostru, care acum se confirmă ca și cooperare 
reciprocă, considerând prezenţa importantă a întreprinderi româneşti pe teritoriul veronez şi în general în 
Veneto".
În cadrul acestui forum a fost acordat pentru prima dată titlul de înteprinzător al anului. Titlul pentru 2013 a 
fost acordat doamnei Monica Petrică, pentru perseverenţă şi pentru rezultatele foarte bune obţinute în pro-
movarea produselor tradiţionale româneşti. Începând cu acest an, premiul va fi acordat celor mai merituoși 
întreprinzători cu pașaport românesc care operează în Italia. Premiul a fost înmânat de primarul din Verona, 
Flavio Tosi, având în vedere că afacerile doamnei Monica Petrică sunt prezente şi la Verona. Monica Pet-
rică este proprietarul lanțului de supermarketuri Milcov în Verona, Torino, Padova și Roma.

San Salvo, 15 martie 2014
Forum Economic- San Salvo
Reprezentanța Camerei de Comerț și Industrie a României în Italia (CCIRO Italia), reprezentată la Forum 
de către președintele Eugen Terteleac și de secretarul general Andrea Amato, a scos în evidență în cadrul 
evenimentului oportunitățile economice disponibile în România, sectoarele economice demne de de interes 
cum ar fi energia, agricultura, construcțiile, infrastructurile, etc. Andrea Amato a vorbit despre fondurile 
europene puse la dispoziția investitorilor români și străini, despre politicile și serviciile CCIRO Italia, care 
completează serviciile pentru IMM-uri oferite de sistemul cameral românesc.
Incubatorul de IMM-uri, prezentat de Eugen Terteleac, este reprezentat de o comisie din cadrul CCIRO 
Italia, în măsură să analizeze orice tip de cerere venită din partea întreprinzătorilor care doresc să invest-
ească în România. Activitatea acestei comisii a stârnit interesul celor prezenţi, care au adresat mai multe 
întrebări legate de fiscalitatea românească, de oportunităţi, dar şi de siguranţa investiţiilor străine, birocraţia 
instituţională din România. Investitorii prezenţi nu au primit doar răspunsuri, ci şi disponibilitatea unor întâl-
niri cu experţi din cadrul Camerei de Comerţ, atât la Roma, cât şi la Bucureşti.

Milano, 4 aprilie 2014
Forum Economic Lombardia
Reprezentanţa Camerei de Comerţ a României în Italia (CCIRO Italia) a organizat pe data de 4 aprilie 2014, 
în colaborare cu filiala din Milano condusă de Romulus Popescu, primul Forum Economic România-Italia 
din capitala Lombardiei.
Forumul a avut ca subiect principal nivelul schimburilor economice bilaterale şi a reunit întreprinzători 
români din regiunea Lombardia şi întreprinzătorii italieni, promovând dialogul între comunitățile economice 
şi de afaceri. Punctele comune tratate au fost: dezvoltarea mediului de afaceri, prezentarea oportunităților 
de afaceri şi investiții care pot fi dezvoltate în România de astăzi, precum şi crearea de noi locuri de muncă.
Domeniul principal pe care s-a insistat în timpul lucrărilor a fost cel al agriculturii, fiind punctualizat sectorul 
agroalimentar şi al logisticii. Tematica amplă a fost formată din subiecte precum sursele de apă, epurarea 
apei, zootehnia, sistemul sanitar românesc, logistica medicamentelor, dar şi promovarea brevetelor italiene 
în ceea ce priveşte infrastructura autostradală.

Bucureşti, 15-17 mai 2014
Misiune Economică în România
Misiune Economică în România
Reprezentanţa Camerei de Comerţ şi Industrie a României în Italia (CCIRO Italia) a organizat în perioada 
15-17 mai 2014 o misiune economică în România, la care au participat mai mulţi oameni de afaceri italieni 
care intenţionează să investească în agricultură, construcţii, energie şi turism.
În cele trei zile, delegaţia din Italia a participat la întâlniri cu reprezentanţi ai autorităţilor şi ai mediului de 
afaceri la Bucureşti, Măgurele şi Constanţa.



Bologna, 31 mai 2014
Forum Economic Emilia Romagna
Forumul de la Bologna, organizat în colaborare cu primăria oraşului, s-a desfăşurat într-una dintre cele 
mai prestigioase locaţii din oraş, sala Farnese de la Palatul Accursio, sediul municipalităţii. Au participat 
reprezentanţi ai autorităţilor, ai mediului local de afaceri şi ai comunităţii româneşti.
Invitat special la eveniment, consulul general al României la Bologna, Eugen Şerbănescu, a ţinut un discurs 
despre emanciparea economică a comunităţii româneşti. "Comunitatea încearcă să fie activă atât în plan 
cultural, cât şi în plan economic. Românii contribuie la PIB-ul italian cu 1,4% şi majoritatea au un bun nivel 
de şcolarizare. 
Stadiul cooperării italo-române este optim. Aşa cum spunea Luca Gentile, directorul Institutului Italian de 
Comerţ Exterior din Bucureşti, România rămâne locul potrivit şi atractiv pentru noi investiţii. Şi va deveni şi 
mai atractiv. Sunt în studiu proceduri pentru reducerea birocraţiei", a declarat consulul general al României 
la Bologna.

București, 2 iunie 2014
Ambasada Italiei la București
Eugen Terteleac, preşedintele Reprezentanţei Camerei de Comerţ a României în Italia, a participat în 
această seară, 2 iunie 2014, la recepţia organizată la Ambasada Italiei la Bucureşti cu ocazia Zilei Naţionale.

București, 17 iunie 2014
Senatul României
Reprezentanţii Camerei de Comerţ a României în Italia (CCIRO Italia), Eugen Terteleac, preşedinte, şi Cor-
neliu Ioan Dinu, vicepreşedinte, au participat marţi 17 iunie 2014 la Sesiunea solemnă de la Parlamentul 
României consacrată aniversării a 150 de ani de la constituirea Senatului României.
Reprezentanţii CCIRO Italia au conferit cu preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, cu foştii 
preşedinţi Ion Iliescu şi Emil Constantinescu (preşedintele Traian Băsescu nu a fost invitat) şi cu alţi invitaţi 
de seamă de la eveniment. Toţi au avut cuvinte de laudă la adresa iniţiativelor desfăşurate de CCIRO Italia. 
La eveniment au luat cuvântul, între alţii, premierul Victor Ponta, lideri ai partidelor politice, foşti preşedinţi 
ai Senatului, principesa Margareta



Program
Ora 15.00 -  Deschidere lucrãri
moderator: Jean Luc Umberto Bertoni

Participanţi
Eugen Terteleac - Preşedinte Reprezentanţa Camerei de Comerţ şi Industrie a României în Italia

Ioan Corneliu Dinu - Vicepreşedinte Reprezentanţa Camerei de Comerţ şi Industrie a României în Italia  

Andrea Amato - Secretar General Reprezentanţa Camerei de Comerţ şi Industrie a României în Italia

Romulus Popescu - CCIRO Italia/Lombardia

Ana Maria Irimia - CCIRO Italia/Piemonte

Elisabeta Cocolos - CCIRO Italia/Emilia Romagna

Robert Cristian Nuc  - CCIRO/Umbria 

Invitaţi
Giorgio Mencaroni - Preşedinte Camera de Comerţ din Perugia
Victor Ponta - Prim-ministru
Constantin Niţã - Ministrul Economiei
Mircea Geoanã - Senator, Înalt reprezentant al Guvernului 
Valeriu Ştefan Zgonea - Preşedinte Camera Deputaţilor
Cãlin Popescu Tãriceanu - Preşedinte Senat
Daniel Constantin - Vice-Prim Ministru, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Corneliu Vişoianu - Consilier Prim-Ministru  
Daniel Botãnoiu - Secretar de Stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale
Mario Cospito - Consilier diplomatic al ministrului Dezvoltării Economice al Italiei 
Federica Guidi - Ministrul Dezvoltării Economice al Italiei
Anca Laura Ionescu - Secretar de Stat Departamentul pentru IMM, Mediul de Afaceri şi Turism 
Florin Nicolae Jianu - Ministru Delegat pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism
Luca Serena - Preşedinte Confindustria România
Mihai Dãrãban - Preşedinte Camera de Comerţ şi Industrie a Românie
Nasty Marian Vlãdoiu  - Preşedinte al Uniunii Camerelor de Comerţ Bilaterale din România
Mihai Pãsculescu  - Prim Vicepreşidente FEPAIUS
Alfredo Tisocco -Preşedinte Vir Company 
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Program provizoriu



Camera de Comerț și Industrie a României în Italia mulțumeşte 
membrilor, partenerilor și sponsorilor pentru sprijinul acordat 

activitãţilor primului an de activitate, în special pentru realizarea 
acestui eveniment.

 Membri susţinãtori
Sponsori CCIRO Italia
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