PROGRAM 2008 – CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ VASLUI

CAPITOLUL 1 - INTEGRARE EUROPEANĂ
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

Acţiunea

Entitatea implicată
Persoana
în realizare
responsabilă

Promovarea ghidurilor de finantare CCIA Vaslui
privind programele de asistenta
pentru dezvoltarea IMM-urilor
(finantate din F.S.)
Depunerea aplicatiei “Centru de
CCIA Vaslui
Eco-business” in cadrul
Fil. Hancesti a CCI a
Programului de colaborare
R. Moldova
transfrontaliera Phare-CBC 2006 Asociatia Oamenilor
(proiectul vizeaza cresterea
de Afaceri Hancesti
gradului de informare si participare
a comunitatii oamenilor de afaceri
din zona transfrontaliera la
managementul integrat al mediului
in vederea asigurarii dezvoltarii
durabile comune)
CCIA Vaslui,
Depunerea aplicatiei aferente
proiectui “IMPULS 2008” in cadrul CADDRU Bucuresti
programului Phare-CES 2006,
“Dezvoltarea Resurselor Umane”
(proiectul prevede instruirea
personalului din compartimentele
economice ale firmelor in vederea
cresterii numarului de specialisti
implicati in atragerea de finantari
din Fondurile Structurale pentru
proiecte de investii, precum si
crearea unui Centru local care sa
ofere consultanta in domeniu).
CURS: „Scrierea si managementul CCIA Vaslui,
proiectelor finantate din Fondurile CADDRU
Structurale.”

Implementarea
proiectului PLATO+ destinat
pregatirii intreprinderilor mici si

Presedinte
Director
general
Presedinte
Echipa de
proiect

Termen de
realizare
Trimestrial
incepand cu
luna
februarie
19 februarie
2008

Presedinte
20 Aprilie
Director
2008
general, echipa
de proiect

Director
general,
Director Dept.
Comunicare si
Formare
profesionala
CCIA Vaslui
Echipa de
OTIMMC Iasi
proiect (general
Camera de Comert si manager,

Iunie 2008

Incepand cu
luna
septembrie

mijlocii din Regiunea Nord-Est
Industrie Halle –
pentru a face fata exigentelor Pietei Vilvoorde (Belgia)
Unice. Program-mentor de training
destinat proprietarilor de firme si
managerilor, susţinut de specialisti
români şi belgieni.

economic
manager, doi
consultanti)

2008

CAPITOLUL 2 - MEDIUL DE AFACERI
ELIMINAREA BARIERELOR ADMINISTRATIVE
Preluarea comenzilor de formulare CCIA Vaslui
Consilier birou
tipizate prin Biroul de asistenta
pentru intreprinzatori
CCIA Vaslui prin Directorul
Organizarea de licitatii in vederea
achizitionarii de bunuri si servicii de Terminalul Vaslui Terminalului
Vaslui al B.R.M.
catre firme indiferent de forma lor de al B.R.M.
capital si de catre institutii ale
administratiei publice
CONSOLIDAREA MEDIULUI DE AFACERI
Organizarea arbitrajului comercial CCIA Vaslui prin Presedinte
Centrul de initiere Consilier juridic
in afaceri şi
asistenta juridica
Promovarea şi continuarea activităţii CCIA Vaslui prin Consilier juridic
de înregistrare în Arhiva Electronică Centrul de initiere
de Garanţii Reale Mobiliare (asigura in afaceri şi
publicitatea, in vederea opozabilitatii asistenta juridica
fata de terti, a tuturor tipurilor de
garantii mobiliare aferente diverselor
forme de finantare comerciala,
creditare, vanzare-cumparare,
leasing)
Implementarea proiectului „Centrul CCIA Vaslui prin Presedinte
de Informare Tehnologica” care va Centrul de
Responsabil
oferi informatii si asistenta firmelor Informare
proiect
din domeniul productiei agricole si Tehnologica
procesatorilor din industria
alimentara in ceea ce priveste
transferul tehnologic, solutii

permanent

permanent

Permanent

Permanent

Permanent
incepand cu
al doilea
trimestru al
anului 2008

inovatoare in domeniile specificate,
reglementari nationale si comunitare,
accesarea surselor de finantare
pentru transfer tehnologic
Misiune economica in Belgia
CCIA Vaslui

Presedinte
Iunie 2008
Director General
Director Dept.
Octombrie
Evenimente
2008
Director CERC
Presedinte,
Noiembrie
Director General 2008
Director Economic

Forum de afaceri in cadrul
CCIA Vaslui,
programului de colaborare
CERC Iasi
transfrontaliera Romania-Moldova
TOPUL FIRMELOR, editia
CCIA Vaslui
judeteana a anului 2008- Actiune de
promovare a firmelor cu cele mai
bune rezultate in anul 2007
POLITICA IN DOMENIUL IMM SI COOPERATIEI
Sprijinirea constituirii de noi firme in
Consilier juridic
judet prin consultanta de specialitate
(rezervare firma/emblema,
îndrumare pentru completarea
CCIA Vaslui
corecta a cererii de inregistrare si
autorizare a comerciantului,
îndrumare pentru intocmirea
documentatiei tehnice in vederea
autorizatiilor de functionare,
redactare acte constitutive)
Consultanta pentru modificarea
Consilier juridic
actelor constitutive ale societatilor
comerciale (redactare acte aditionale,
contracte de societate, hotarari,
CCIA Vaslui
procese verbale, declaratii,
imputerniciri, contracte de inchiriere,
subinchiriere, asociatiune in
participatiune, etc, consultanta si
intocmire documente in vederea
inscrierii diverselor mentiuni in
Registrul Comertului).
Asistenţă acordată intreprinzatorilor CCIA Vaslui prin Presedinte
in privinta accesarii de surse de
Centrul de
Director General
finantare (guvernamentale si
Informare,
Consilier Centru
europene), alinierii activitatii
Consultanta si
acestora cu cerintele acquis-ului
Instruire
comunitar, precum si in privinta
organizării lor pe domenii de
activitate (IMM-uri, firme
cooperative si asociatii ale acestora)
Implementarea proiectului „Instruiti CCIA Vaslui
Responsabil

Permanent

Permanent

Permanent

Lunar

pentru o slujba mai sigura” in cadrul
caruia 130 de persoane, salariati ai
IMM-urilor din judetul Vaslui vor
participa GRATUIT la cursuri de
perfectionare in IT si utilizarea
calculatorului (dupa programa
ECDL), precum si la cursuri de
limba engleza (dupa programa
BULATS)
Targ cu profil general pentru IMM- CCIA Vaslui
uri
Organizarea de seminarii si cursuri CCIA Vaslui
de perfectionare in domenii solicitate
de micii intreprinzatori:
1. Management de proces;
2. Noutati legislative in
domeniile fiscal, vamal si
statistic
3. Reglementari privind
achizitiile publice
4. Promovarea politicii
concurentiale

proiect din cadrul
Centrului de
Initiere in afaceri
si asistenta juridica

Presedinte,
Director Dept.
Evenimente
Director General
Director Dept.
Comunicare si
Formare
Profesionala
Scoala Romana de
Afaceri

Mai/iunie
2008

Februarie
Aprilie
Iunie
Noiembrie

CAPITOLUL 10 - POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
COMPETITIVITATEA REGIONALA
1.
Organizarea de burse de contacte
intre firmele din regiune, firme din
R. Moldova si firme din tari ale UE
2.
Organizarea de actiuni de advocacy
si lobby, work-shops, seminarii si
intalniri pe domenii ce privesc
asistenta acordata mediului de
afaceri din Regiunea NE in cadrul
Camerei de Comert regionale
(infiintata de CCI Iasi, CCI Bacau,
CCIA Vaslui, CCI Neamt, CCIA
Suceava si CCIA Botosani)
3.
Organizarea de actiuni (seminarii,
mese-rotunde, work-shops dedicate

CCIA Vaslui

Preşedinte,
2008
Director General

Camere de Comert Presedintii
si Industrie din
Camerelor
Regiunea NE,
teritoriale
inclusiv CCIA
Vaslui

Lunar

CCIA Vaslui prin Director General 2008
CTICI Vaslui,

cresterii competititvitatii IMMOTIMMC Iasi
urilor) in colaborare cu Oficiul
Teritorial pentru IMM-uri si
Cooperatie Iasi (structura regionala
a MIMMCTPL)

