
 

 

 

 

Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti 
 

are onorea sa va invite la 

 

Forumul de investitii al Camerei bucurestene. Editia 1 

“Implicarea Chinei în Dezvoltarea regiunii DUNĂRII “. 

9-10 Iulie – Bucuresti 
 

Evenimentul va promova proiectele de  investitii  din spatiul dunarean potentialilor parteneri strategici din 

R.P. Chineza.  In calitate de membru fondator al Asociatiei Camerelor de Comert Dunarene (DCCA), CCIB 

va organiza acest forum la Bucuresti, alaturi de Consiliul Chinez pentru Promovarea Comertului International 

(CCPIT - Beijing). 

Consideram necesar un astfel de eveniment intrucat cooperarea macro-regionala trebuie sustinuta si prin 

identificarea unor parteneri strategici din zone extra – comunitare, alaturi de optiunea de accesare a 

fondurilor europene disponibile. 

Aceasta initiativa va promova mediile investitionale, legislatiile specifice si avantajele oferite investitorilor 

straini de tarile dunarene si va reuni oficiali si reprezentanti ai comunitatilor de afaceri din RP China si 

Regiunea Dunarii pentru identificarea unor noi oportunitati de colaborare dintre cele doua macroregiuni, 

acordand o atentie speciala agriculturii, infrastructurii, energiei, educatiei si cercetarii, investitiilor, comertului 

si turismului, sectoarelor bancar si IT&C. 

 

Forumul se bucura de prezenta: 

 Companiilor chineze interesate in stabilirea de parteneriate in zona dunareana 

 Companiilor si iniţiatorilor de proiecte conexe celor patru axe fundamentale ale Strategiei Dunării 

 Reprezentantilor ai unor instituţii de decizie din China (Beijing Investment Promotion Bureau, 

Organization Department of Beijing Municipal Committee, Investment Promotion Office of 

Fangshan District), 

 Oficialilor guvernamentali şi ai Comisiei Europene 

 Oficialilori Ambasadei Chinei la Bucuresti,  

 Instituţii din ţările membre ale Asociatiei Camerelor de Comert Dunarene (România, Austria, 

Croaţia, Ungaria, Serbia şi Bulgaria) 

Oferim participantilor: 

- accesul la cele mai importante oportunitati de afaceri si networking din regiunea Dunarii  

- posibilitatea de a participa la toate sesiunile de lucru si activitatile mentionate in program, 

inclusiv cina de gala din 10 iulie 

- includerea proiectului pe website-ul forumului, disponibil potentililor investitori si dupa 

terminarea evenimentului 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Taxa de participare: 330 Euro  

 

In plus, beneficiati de: 

- posibilitatea de promovare a proiectului in sesiunea de lucru dedicata domeniului sau 

- Includerea proiectului in catalogul Who’s Who in the Danube Region, editat cu aceasta ocazie. 

Cost suplimentar: 200 Euro 

 

Discounturi: 30% pentru confirmarea participarii pana la 1 iunie 

         15% pentru confirmarea participarii pana la 15 iunie 

 

 

 

Cele mai recente inregistrari: 

Primaria orasului Osjek, Croatia 

Primaria orasului Ruse, Bulgaria 

Portul Vukovar, Croatia 

EVPREST S.A – Timisoara 

Beijing Municipal Institute for Economic and Social Development  

Beijing Gas Group Co. Ltd. 

Xicheng Commission of Commerce 

Beijing Jingcheng Machinery Electric Holding Co.,LTD 

China Energy Conservation （Hong Kong）Co, Ltd 

Beijing Shenglanghao International Investment Co., Ltd 

Hong Kong Economic & Trade Office Brussels 

SINOHYDRO CORPORATION LIMITED - China 

 

Persoana de contact pentru detalii si inregistrare: 

Andreea MIHALCEA, Sef Oficiu pentru Regiunea Dunarii, Camera de Comert si Industrie Bucuresti 

T: 021 311 6256, M: 0731 361 563, F: 021 319 2696, E: andreea.mihalcea@ccib.ro, W: www.ccib.ro, 

www.bucharestchamberforum.ro. 

 

 

Implicarea Chinei în Dezvoltarea regiunii DUNĂRII este primul dintr-o serie de forumuri de investitii anuale 

organizate de Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti destinate promovarii intereselor 

mediului de afaceri. 



 

 

 


