Forum de afaceri România-Italia la Palatul CCIB, în marja prezenței în țara noastră a unei importante misiu
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„Am ales Italia, partener economic foarte important al țării noastre, pentru că avem relații de
cooperare tradiționale, potențate de apartenența celor două țări la Uniunea Europenă, precum
și de existența unei comunități românești foarte puternice în Peninsulă.Evenimentul de astăzi
vizează, pe lângă prezentarea unor informații valoroase despre potențialul economic al celor
două țări, și identificarea unor companii românești interesate să participe la misiunea
economică pe care CCIB dorește să o organizeze la sfârșitul acestui semestru în Italia", a
declarat prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, președintele Camerei de Comerț și Industrie a
Muncipiului București (CCIB), în deschiderea Forumul de Afaceri „România-Italia, redăm
încrederea investitorilor în economia românească" – întâlniri B2B, care a avut loc în Aula Carol I
a Palatului CCIB, transmite Romanian Global News.

Evenimentul a fost organizat în perioada 7-8 martie de Camera bucureșteană alături de Camera
de Comerţ şi Industrie a României în Italia (CCIRO Italia) și în parteneriat cu Academia
Europeană pentru Relații Economice și Culturale din Roma (AEREC) și Coaliția Națională
pentru Modernizarea României (CNMR) fiind moderat de președintele camerei bucureștene și
de Dl. Eugen Terteleac, președintele CCIRO Italia,

Sesiunea oficială a Forumului a fost onorată de prezența: secretarului de stat în cadrul
Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Maria Magdalena Grigore, a secretarului de stat în cadrul
Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA), copreședinte al
Consiliului de Export, Gabriela Mihaela Voicilă, a subsecretarului de stat în cadrul Ministerului
pentru Românii de Pretutindeni, Victor Ionescu, a consilierului economic la Ambasada Italiei în
România, Nicoletta Fioroni.

La eveniment au participat oameni de afaceri și operatori economici italieni, din mai multe
domenii de activitate (construcții, transport, agricultură, managementul deșeurilor, turism și
operatori ai sistemului de sănătate din Italia), interesați în dezvoltarea unor investiții sau
parteneriate de business în economia românească și nu în ultimul rând, oameni de afaceri
români din Italia interesați în relocarea propriilor afaceri, numărul celor prezenți în aulă fiind de
circa 100 persoane.
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Cu acest prilej, secretarul de stat Maria Magdalena Grigore a transmis un mesaj din partea
conducerii Ministerului delegației din Italia și celorlalți participanți, punctând faptul că România
oferă oportunități semnificative investitorilor și lansând o invitație românilor din diasporă să
„redescopere România", inclusiv prin accesarea unor programe care le sunt dedicate. Acest
mesaj a fost întărit și de subsecretarul de stat Victor Ionescu, care a adus în atenția celor
prezenți preocupările Ministerului pentru Românii de Pretutindeni în ceea ce privește
identificarea problemele conaționalilor de peste graniță.

Schimbând unghiul, secretarul de stat Gabriela Mihaela Voicilă, a vorbit celor prezenți despre
sprijinul acordat de MMACA pentru internaționalizarea afacerilor companiilor românești, despre
perspectivele dezvoltării schimburilor comerciale bilaterale, subliniind relația bună de colaborare
dezvoltată atât cu CCIB, cât și cu CCIRO Italia.

Eugen Terteleac a vorbit celor prezenți despre locul și rolul comunității românești în Italia,
punctând faptul că 2% din PIB-ul Italiei se datorează antreprenorilor români ce activează în
această țară. "Unii dintre compatrioții noștrii ar fi interesați să revină în țară pentru relocarea
afacerilor gestionate în Italia, folosind experiența și economiile acumulate, dar se impune ca și
aceștia să – și recapete încrederea în economia românească, iar pentru aceasta este nevoie ca
acestei comunități să-i fie ascultate problemele, la nivel guvernamental", a menționat
președintele CCIRO Italia .

Exprimând aprecierea pentru inițiativa organizării acestui eveniment, Nicoletta Fioroni, consilier
economic și comercial la Ambasada Italiei în România, a subliniat că piața românească este
atractivă pentru firmele din țara sa și a exprimat întreaga susținere pentru firmele italiene care
vor să dezvolte afaceri în România, sau care vor să exporte în țara noastră.

În marja evenimentului a avut loc semnarea acordului de colaborare între CCIB, CCIRO Italia și
Asociația Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni (AOAMP), prin președinții acestor
organizații, prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, Eugen Terteleac și respectiv, Alexei Repede.

Sesiunea oficială a fost urmată de un consistent program de întâlniri B2B, în care oaspeţii şi-au
prezentat activitatea, punctând interesul de a colabora cu parteneri din ţara noastră, şi au intrat
în dialog cu reprezentanții firmelor românești care au răspuns invitației de participare la
eveniment.
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În cadrul programului celei de a doua zi, participanții la misiunea economică din Italia, au
continuat seria întâlnirilor de afaceri atât în București cât și la Ploiești, au avut o nouă întâlnire
cu Prof.Univ.Dr.ing Sorin Dimitriu, președintele CCIB în vederea stabilirii unor noi acțiuni de
cooperare, iar dl. Eugen Terteleac însoțit de o parte dintre colegii din misiune au fost primiți de
dna Ecaterina Andronescu, ministrul educației naționale, ocazie în care au fost discutate trei
mari proiecte pentru românii din străinătate și posibilitatea ca acestea să fie incluse în
următoarele Hotărâri de Guvern:

1. Ministerul Educației va elibera diplome de meserii muncitorilor români care s-au format în
străinătate;

2. Înființarea unui liceu cu predare în limba română la Roma;

3. 500 de burse de studiu pentru studenții români care se reîntorc în țară cu propriile familii.

Informații de background

Italia este unul dintre principalii parteneri economici ai României, atât prin prisma schimburilor
comerciale (locul 2 în topul partenerilor comerciali ai țării noastre, după Germania), cât şi prin
cea a investiţiilor efectuate (locul 6 în topul investitorilor străini din punct de vedere al capitalului
investit și locul 1 în topul investitorilor străini din punct de vedere al numărului de companii
prezente pe piaţă).

La finele lunii noiembrie 2018 (date disponibile), volumul schimburilor comerciale bilaterale era
de 14,39 miliarde euro (în creștere cu 6,53% față de perioada corespunzîtoare a anului
precedent), din care exportul s-a cifrat la 7,18 mld euro (+10,16%), iar importul la 7,21 mld euro
(+3,14%).
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