
  

 

 
  

  

                                                          Stimată Doamnă/Stimate 

Domnule Director General, 

  

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în parteneriat 

Centrul de Afaceri CSI au deosebita plăcere de a vă invita sa participați la 

Seminarul de prezentare: 

  

Forumului Internațional de Investiții Soci “2010“ 

  

Scopul seminarului este de a informa mediul de afaceri român despre 

Forumul Internațional de Investiții de la Soci, locul de desfășurare a Jocurilor 

Olimpice de Iarnă din anul 2014. 

Forumul Internațional de Investiții din orașul Soci este unul dintre cele 

mai importante evenimente defașurate în Federația Rusă. La acest forum vor fi 

prezenți peste 2000 de reprezentanți ai mediului de afaceri rusesc si peste 8000 

de paricipanti din mai multe tari, și vor fi prezentate oportunitățile de investiții din 

toate regiunile Federației Ruse. 

 La seminariile, conferințele și mesele rotunde din cadrul forumului vor 

participa șefii guvernului rus, experți și cei mai de succes oameni de afaceri din 

Rusia și din alte țări. O temă de dezbatere va fi stabilirea unor măsuri anti-criză, 

în scopul de a asigura creșterea economică, competitivitatea economiei, 

atragerea de investiții și  îmbunătățirea cooperării dintre state. 



Principalii organizatori ai forumului sunt Ministerul Dezvoltării Economice și 

Comerțului, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Camera de Comerț și Industrie a Federeției Ruse. 

Forumul își propune să contribuie la dezvoltarea raporturilor inter-regionale 

pentru realizarea proiectului de amploare privind dezvoltarea orașului Soci, prin 

prezentarea condițiilor de intrare pe piața regiunii Krasnodar a companiilor de 

profil, capabile să influențeze calitativ ansamblul architectural al orașului Soci. 

Având în vedere că regiunea federală Krasnodar, prin orașul-stațiune Soci, 

a fost aleasă ca loc de desfășurare a Jocurilor Olimpice de Iarnă din anul 2014, a 

crescut considerabil cererea de construcții în zonă, dotarea și modernizarea 

întregii infrastructuri reprezentând o prioritate pentru autoritățile locale. 

Evenimentul va avea loc în data de 17 iunie 2010, la sediul CCIR, din Bd. 

Octavian Goga, nr. 2, tronson II, intrarea E, Amfiteatrul Dacia, etaj M, începând 

cu ora 10.00. 

Taxa de participare la forum este de 190 lei/ participant (include TVA), iar 

plata se face la casieria Camerei de Comerț și Industrie a României, tr. III, et. 4 

sau prin bancă în contul CCIR RO31 RZBR 0000 0600 0240 7957, deschis la 

Raiffeisen Bank SMB, Cod fiscal RO 2842250. 

          Vă invităm să ne onorați cu prezența dumneavoastră la 

acest eveniment și să ne confirmați participarea până la data de 

15 iunie 2010, prin transmiterea formularului de participare 

completat. De asemenea, va transmitem atasat mai multe detalii 

despre Forumul International de Investiții din orasul Soci.  

          Pentru relații suplimentare și confirmarea participării, 

persoana de contact din cadrul Centrului de Afaceri CSI este dra. 

Natalia Untila “Asistent Director General, tel: 021.211.66 67, fax: 

021.211.66.69, e-mail: office@businesscentercsi.com.  



          Având în vedere că pentru acest eveniment există un 

număr limitat de locuri, confirmarea se va face în funcție de data 

de înscriere. 

  

  

  

Cu deosebită considerație,    

  

 

Angela Cebanu 

Director  General                                                                       

Centrul de Afaceri CSI                                                       

 


