ACTIVITĂłI PROPUSE A FI REALIZATE DE
CAMERA DE COMERł, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ VASLUI ÎN ANUL 2012
Misiune economica a unei delegatii de oameni de afaceri din judetul
Vaslui in Republica Moldova la MOLDEXPO, ocazionata de expozitia
FABRICAT IN MOLDOVA in perioada 31 ianuarie - 4 februarie 2012

31 ianuarie 2012

Implementarea activităŃilor proiectului „CONSTRUIM CASA TA –
FORMARE
PROFESIONALĂ
CONTINUĂ
ÎN
DOMENIUL
CONSTRUCȚIILOR” iulie 2011-iunie 2013
( cursuri gratuite de perfecŃionare pentru angajaŃii firmelor din constructii)
în calitate de aplicant, proiect finanŃat prin POS DRU

ianuarie-decembrie

Misiune economica a unei delegatii de oameni de afaceri (administratori
firme din agricultura) din judetul Vaslui in Olanda/Belgia
Organizare sesiune de seminarii in parteneriat cu EEN Galati si
Tehnopolis Iasi
Forum international de afaceri ROMANIA-UCRAINA-R.MOLDOVA
Dezvoltarea relatiilor economice. Intalnire cu reprezentanti ai arcului
guvernamental
Organizarea Târgului de Paste ” –expozitie cu vanzare de produse
specifice Sarbatorilor Pascale la Proxima Shopping Center
Organizarea EXPO AUTO 2012
Organizare cursuri ECDL pentru elevii din invatamantul liceal in vederea
obtinerii certificatului de CompetenŃe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Organizarea de seminarii in colaborare cu ADR NE
Organizarea seminarului Prezentarea Programelor Multianuale
Guvernamentale de finantare pentru IMM-uri in colaborare cu OTIMMC
Iasi
Misiune economica in Tarile Nordice

9-13 martie
martie-noiembrie 2012
aprilie 2012

09-12 aprilie 2012

aprilie –mai 2012
martie-decembrie 2012

aprilie 2012
mai 2012

august 2012

Organizarea evenimentului Zilele Recoltei Vaslui in parteneriat cu
Primaria Vaslui –expozitie cu vanzare de produse agro-alimentare
traditionale. Participa producatori locali si din alte regiuni ale tarii.
Organizarea evenimentului „Topul Firmelor 2011” 7 noiembrie 2012

21-22 septembrie 2012

Organizarea Târgului de Iarnă „Cadouri de Crăciun” –expozitie cu
vanzare de produse specifice lunii cadourilor
AsistenŃă tehnică directă acordată reprezentanŃilor IMM – urilor din
judeŃ, in privinŃa accesării fondurilor structurale, pe diferite Programe
Operationale şi a programelor guvernamentale de asistenŃă
ConsultanŃă pentru modificarea actelor constitutive ale societăŃilor
comerciale (redactare acte adiŃionale, contracte de societate, procese
verbale, contracte de închiriere, întocmiri documente în vederea înscrierii
diverselor menŃiuni in Registrul Comertului, eliberare certificate de origine,
eliberare certificate IMM, eliberare certificate de forta majora)
Activitate de înregistrare în Arhiva Electronică de GaranŃii Reale
Mobiliare, eliberare de certificate de origine, eliberare de certificate de forŃă
majoră
Activitate de arbitraj comercial

19-22 decembrie 2012

august- noiembrie 2012

ianuarie – decembrie 2012

Ianuarie – Decembrie 2012

ianuarie – decembrie 2012

ianuarie – decembrie 2012

