
STRATEGIA ŞI OBIECTIVELE 
CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE BIHOR

PE ANUL 2019

MISIUNE
Camera de Comerţ şi Industrie Bihor are misiunea şi rolul de a contribui activ la dezvoltarea
economică locală  durabilă  şi  de  a  reprezenta,  apăra  şi  susţine  interesele  membrilor  şi
comunităţii de afaceri faţă de autorităţile publice centrale, regionale, locale şi organisme din
ţară şi străinătate.

VIZIUNE
În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, prevăzute prin Lege şi Statut, activitatea Camerei de
Comerţ  şi  Industrie  Bihor  în  anul  2019,  va  fi  orientată  cu  prioritate  spre  consolidarea
imaginii  CCI Bihor ca reprezentant al comunităţii  de afaceri pe plan local şi dezvoltarea
serviciilor Camerei de Comerţ şi Industrie Bihor în beneficiul mediului de afaceri.

PRINCIPIILE care stau la baza activităţii Camerei:   responsabilitate;   profesionalism;  

comunicare;  transparenţă;   reprezentativitate;   eficienţă;   consultare;   utilitate;  

coerenţă;  participare.

Camera  de  Comerţ  şi  Industrie  Bihor  promovează:   susţinerea  economiei  de  piaţă

funcţionale;   coeziune  economică  şi  socială;  susţinerea  întreprinzătorilor  privaţi;

stimularea şi dezvoltarea spiritului antreprenorial.

OBIECTIVELE şi DIRECŢIILE DE ACŢIUNE care compun strategia Camerei de Comerţ şi
Industrie Bihor în scopul realizării misiunii sale, sunt următoarele:

1. DIVERSIFICAREA ŞI CREŞTEREA CALITATIVĂ A ACŢIUNILOR ŞI SERVICIILOR
DESTINATE MEDIULUI DE AFACERI, CU PRECĂDERE MEMBRILOR CAMEREI

ـ Dezvoltarea unui sistem de formare profesională continuă, flexibilă, care să asigure

creşterea  ocupabilităţii,  adaptabilităţii  şi  mobilităţii  forţei  de  muncă  şi  care  să
răspundă nevoilor companiilor;



ـ Implicarea CCI Bihor în organizarea învă ământului dual;ț

ـ Formarea capitalului uman prin întărirea activităţii antreprenoriale şi manageriale;

ـ Dezvoltarea  cantitativă  şi  calitativă  a  serviciilor  de  consultanţă  pentru  mediul  de

afaceri,  în  domenii  utile  pentru  funcţionarea lor:  legal,  organizare,  fiscal,  resurse
umane, financiar-contabil;

ـ Promovarea intensivă a sistemelor de certificare pentru intensificarea exportului şi

realizarea unor produse şi servicii de calitate;
ـ Dezvoltarea  de  noi  servicii,  adaptate  nevoilor  actuale  ale  pieţei,  adresate

comercianţilor din judeţ şi membrilor Camerei în special;
ـ Promovarea  şi  mediatizarea  serviciilor  „Centrului  Regional  pentru  Protecţia

Proprietăţii  Industriale”  privind  înregistrarea  şi  protejarea  desenelor,  mărcilor,
brevetelor, modelelor industriale;

ـ Continuarea sprijinirii şi promovării IMM-urilor, pentru a deveni competitivi pe pieţele

externe;
ـ Organizarea  de  reuniuni  pe  teme  de  actualitate,  informarea  firmelor  privind

oportunităţile de afaceri şi posibilităţile de valorificare;
ـ Realizarea  de  întâlniri  şi  misiuni  economice,  inclusiv  cu  ocazia  târgurilor  şi

expoziţiilor, în colaborare cu autorităţile locale;
ـ Continuarea activităţii de organizare, de către CCI Bihor împreună cu ROMEXPO şi

Consorţiul  Camerelor  de  Comerţ  şi  Industrie  din  regiunea  de  „Nord-Vest”  a
României, de târguri şi expoziţii tematice;

ـ Organizarea  de  activităţi  de  informare  pentru  mediul  economic  în  domeniul

finanţărilor din fonduri structurale;
ـ Dezvoltarea şi actualizarea modului de informaţii comerciale;

ـ Colaborarea cu parcurile industriale şi incubatorul de afaceri din judeţ;

ـ Promovarea  arbitrajului  comercial,  a  medierii  şi  concilierii,  ca  alternativă  care

degrevează de sarcini  sistemul de justiţie al  statului  şi  reduce timpul  şi  costurile
firmelor pentru soluţionarea litigiilor.

2. CCI BIHOR –  STRUCTURĂ SUPORT ESE IALĂ PENTRU DEZVOLTAREA SIȚ
CONSOLIDAREA AFACERILOR 

ـ Construirea  unor parteneriate puternice, pe de o parte, cu administra iile publiceț

locale i, pe de altă parte, cu organismele asociative reprezentative ale mediului deș
afaceri în vederea asigurării predictibilită ii, aspect imperativ pentru dezvoltarea deț
proiecte sustenabile conectate la nevoile mediului de afaceri local.

ـ Promovarea activităţii de parteneriat investiţional şi atragerea de parteneri potenţiali

pentru investiţii, cooperări pe termen mediu şi lung;
ـ Consolidarea Camerei  ca partener de dialog în relaţiile cu toţi  factorii  de decizie

economică, politică şi socială, cu organizaţiile neguvernamentale şi cu alte instituţii
ale societăţii civile;

ـ Continuarea politicii de atragere ca membri ai Camerei a unui număr sporit de IMM-

uri, cât şi a societăţilor comerciale cu potenţial ridicat;



ـ Consultarea periodică  între Cameră, firmele membre şi ale comunităţii de afaceri în

vederea dezbaterii problemelor care le preocupă şi a stabilirii căilor de acţiune ale
Camerei în vederea promovării şi susţinerii punctelor de vedere ale acestora;

ـ Intensificarea  cooperării  cu  instituţiile  şi  autorităţile  locale  în  vederea  iniţierii  şi

derulării  unor  proiecte  de  dezvoltare  regională  şi  zonală  şi  pentru  obţinerea  de
finanţări;

ـ În  baza  acordului  de  parteneriat  cu  Universitatea  Oradea,  Zona  Metropolitană

Oradea, Federaţia Patronilor Bihor, Consiliul Local al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii,
vom  sprijini  comunitatea  de  afaceri  din  Bihor,  prin  realizarea,  susţinerea  şi
promovarea unor modele de dezvoltare bazate pe conlucrarea dintre administraţia
publică, mediul de afaceri şi mediul academic;

ـ Continuarea  parteneriatelor  cu  organizatorii  evenimentelor  comerciale  locale  şi

naţionale  majore  :  ROMEXPO  Bucureşti,  Consorţiul  Camerelor  de  Comerţ  şi
Industrie din regiunea de „Nord-Vest” a României;

ـ Organizarea evenimentului de afaceri „Topul firmelor” ediţia 2019.

3. CRE TEREA  IMAGINII I LEGITIMITĂ II CCI BIHOR ÎN SPA IUL PUBLICȘ Ș Ț Ț

ـ Promovarea Centrului BHB din cadrul Camerei, ca un centru de evenimente local

ـ Îmbunătăţirea structurii site-ului Camerei;

ـ Promovarea  Camerei  prin  prezenţe  la  principalele  evenimente  de  afaceri  locale,

regionale şi naţionale;
ـ Asocierea brandului CCI Bihor unor evenimente, concepte, cauze superioare;

ـ Mediatizarea sistematică în presă şi publicaţiile proprii a activităţii Camerei.

ـ Diseminarea  mesajelor  institu ionale  ale  CCI  Bihor,  de  tip  newsletter,  în  rândulț

comunită ii de afaceri.ț

4. SPRIJINIREA PROCESULUI DE ABSORBŢIE ŞI GESTIONARE A FONDURILOR
STRUCTURALE

ـ Consultanţă şi asistenţă acordată operatorilor economici pentru accesul la surse de

finanţare interne şi externe;
ـ Extinderea relaţiilor cu camere de comerţ şi cu alte instituţii şi organizaţii din ţară şi

similare din străinătate în vederea dezvoltării de noi parteneriate.
ـ Participarea CCI Bihor în noi proiecte cu finanţare europeană, în calitate de promotor

sau partener;
ـ Organizarea de burse de contacte între finanţatori  şi  solicitanţii  de fonduri  pentru

realizarea de investiţii;

5. INTENSIFICAREA ACTIVITĂŢII DE REPREZENTARE ŞI APĂRARE A
INTERESELOR MEMBRILOR



ـ Dezvoltarea  unor  relaţii  parteneriale  cu  instituţii  guvernamentale  şi

neguvernamentale;
ـ Creşterea numărului  şi  calităţii  acţiunilor  de reprezentare şi  apărare a intereselor

membrilor şi a comunităţii de afaceri din judeţul Bihor;
ـ Organizarea de întâlniri ale agenţilor economici pe domenii de activitate;

ـ Continuarea  demersurilor  pentru  consolidarea  unui  sistem  cameral  puternic,

reprezentativ şi durabil;
ـ Dezvoltarea de proiecte comune cu administraţiile publice locale şi judeţene.   

ـ Continuarea  acţiunilor  de  lobby  pentru  sporirea  atribuţiilor  CCI,  în  principal  în

parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie a României;

6. EFICACITATE ÎN ORGANIZAREA, ADMINISTRAREA ŞI GESTIONAREA
RESURSELOR UMANE, FINANCIARE ŞI MATERIALE ALE CCI BIHOR

ـ Selectarea de personal cât mai adecvat în raport cu noile cerinţe ale pieţei serviciilor;

ـ Dezvoltarea  sistemului  de  evaluare  permanentă  a  personalului  şi  a  obiectivelor

individuale de dezvoltare;
ـ Dezvoltarea şi motivarea personalului:

 creşterea nivelului de satisfacţie şi implicare a angajaţilor Camerei

 asigurarea fidelizării şi păstrării angajaţilor performanţi

 dezvoltarea  unui  sistem  de  motivare  financiară  a  personalului  în

funcţie de  rezultatele pe proiect

 organizarea unor activităţi de teambuilding & motivare

ـ Pentru creşterea eficacităţii personalului, realizarea de acţiuni pentru perfecţionarea

profesională continuă.

 Preşedinte, Secretar General,
         Ioan  MICULA                    Constantin BADEA 


