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Camera de Comerţ şi Industrie a României -Camera Naţională -este o organizaţie neguvernamentală, 

autonomă, nonprofit, de utilitate publică, destinată reprezentării, sprijinirii şi apărării intereselor generale ale 

comunităţii de afaceri din România. Rolul Camerei Naţionale este acela de promova şi urmări dezvoltarea 

industriei, comerţului, serviciilor şi agriculturii, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camera Naţională – Rol şi activitate 
 
Camera Naţională este cea mai importantă şi reprezentativă organizaţie naţională a mediului de afaceri. 

Reprezentantă a Sistemului Cameral, Camera Naţională joacă un rol determinant, atât în promovarea 

intereselor membrilor săi, cât şi pe cele ale a comunităţii de afaceri în ansamblu.  

 

 

Camera Naţională  este reprezentanta 
Sistemului Cameral Românesc 

 
 Camera de Comerţ şi Industrie a 

României 
 

 Camerele de Comerţ Judeţene şi a 
Municipiului Bucureşti 

 
 

 Camerele de Comerţ Bilaterale 
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Organizaţie reprezentativă puternică 
 
Camera Naţională colaborează cu peste 50 de instituţii publice, locale şi centrale, făcându-şi auzită vocea în: 

 

 Consiliul Economico-Social; 

 Comitete şi grupuri de lucru constituite la 

nivelul guvernului; 

 Organisme consultative parlamentare, 

guvernamentale şi prezidenţiale. 

 

 

Camera Naţională colaborează cu peste 170 de 

organizaţii din toată lumea. În prezent, Camera Naţională 

este membru activ şi cu drepturi depline al următoarelor 

organizaţii reprezentative pe plan internaţional: 

 

 ICC – Camera de Comerţ Internaţională; 

 Eurochambers – Asociaţia Europeană a 

Camerelor de Comerţ şi Industrie; 

 ABC – Asociaţia Camerelor de Comerţ 

din Balcani; 

 BSEC-BC  – Consiliul de Afaceri al Cooperării  

Economice la Marea Neagră 
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Camera naţională  - Servicii exclusive la nivel naţional 

 

 Curtea de Arbitraj Comercial Interna ţional                                       

 

� Arbitrajul  serveşte la soluţionarea litigiilor comerciale şi civile 

internaţionale şi interne, prin arbitraj instituţionalizat sau ad hoc, 

competenţa fiind stabilită în baza înţelegerii convenite de comercianţi în 

contracte (clauza compromisorie) sau printr-un act ulterior (compromis); 

 

� Sentinţa arbitral ă se investeşte cu formulă executorie la cererea părţii interesate, de către instanţa 

judecătorească competentă de la sediul Curţii de Arbitraj; 

 

� Consultanţa procedurală este asigurată gratuit părţlor de personalul de specialitate al Curţii de 

Arbitraj, la sediul Curţii, telefonic sau prin corespondenţă de orice fel (e-mail, fax, telex, poştă); 

 

� Cooperarea internaţională cu instituţii şi organizaţii similare de arbitraj din alte ţări, în vederea 

stabilirii sau dezvoltării unor relaţii de conlucrare. Participarea la/şi organizarea de conferinţe, 

reuniuni, forumuri şi seminarii internaţionale; 

 

� Studierea şi cercetarea legislaţiei arbitrale internaţionale şi a legii aplicabile litigiilor; 

 

� Cooperare cu Comisiile de Arbitraj din cadrul Sistemului Cameral, pentru promovarea arbitrajului 

şi jurisprudenţei. 
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 Emitere  certificate de origine 
 
 

Certificatele de origine sunt documente utilizate în comerţul internaţional care atestăţara de origine a 
mărfurilor expediate, adicăţara în care au fost acestea produse.  

Certificatele de origine sunt importante în clasificarea bunurilor conform tarifului vamal al ţării importatoare 
şi pentru a se determina/calcula astfel cuantumul taxelor vamale datorate. 

 

 Emitere  carnete ATA         

Acronimul ATA reprezintă o combinare a sintagmelor din limba francezăşi 
engleză "Admission Temporaire/Temporary Admission."  

Carnetul ATA reprezintă un document internaţional, eliberat de cele 67 de ţări 
afiliate, care permite deţinătorului, temporar (maxim un an), să importe mărfuri 
fără plata comisioanelor şi taxelor vamale care se aplică în mod normal (inclusiv 
TVA). Carnetul elimină obligaţia de plată a unor taxe vamale, simplifică 
procedurile de trecere a frontierelor, prin utilizarea unui document unic şi 
permite vizitarea mai multor ţări în cursul aceleiaşicălătorii.  

Carnetul ATA reprezintă un paşaport pentru urmatoarele tipuri de mărfuri: mostre comerciale; exponate 
pentru târguri, expoziţii, saloane, demonstraţii practice, alte evenimente cu caracter promoţional; echipament 
profesional (evenimente artistice, sportive, tehnice). 

 

 Avizări de certificate pentru comerţul internaţional  

Camera Naţională poate aviza, la cerere, documente necesare în comerţul internaţional (invoice, certificate 
fitosanitare, certificare EUR 1, certificate de export etc.). Acest serviciu este necesar, în special, pentru 
documentele de comerţ internaţional încheiate cu parteneri din statele nesemnatare ale Convenţiei de la Haga 
din 1961 privind simplificarea procedurii supralegalizării actelor ce vor fi folosite în străinătate. 

 

 Avizarea existenţei cazului de forţă majoră 

Evenimentul de forţă majora reprezintă o împrejurare de fapt, imprevizibilăşi de neînlaturat, care împiedică, 
în mod efectiv şifără nicio culpă din partea debitorului, executarea obligaţiei contractuale a acestuia. Camera 
Naţională este organizaţia, la nivel naţional, investită de lege să avizeze existenţa cazului de forţă majoră. 
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 Certificare de semnătur ă  

Camera Naţională este organizaţia, la nivel naţional, investită de lege să certifice semnătura reprezentantului 
legal al societăţii comerciale solicitante, aplicată pe documentele emise de acesta: 

� se pot certifica doar semnăturile emise de reprezentanţii legali ai 
societăţii solicitante;  

� se pot certifica semnăturile doar de pe documente originale; 
� se certifică semnătura, nu conţinutul documentelor; 
�  nu pot fi certificate semnăturile reprezentanţilor legali al căror 

mandat a expirat; 
� nu pot fi eliberate certificări de semnătură pentru societăţile 

comerciale radiate, aflate în lichidare sau pentru care a încetat; 
� dreptul de administrare în cadrul procedurii de insolvenţă. 

 
 

 Operator Arhiva Electronic ă de Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM)  
 

Camera Naţională este autorizată de către Ministerul Justiţiei să facă înscrieri în AEGRM, având personal 
calificat şi cu experienţă ( acumulată de la înfiinţare şi până în prezent ) în acest domeniu.  

 
Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM) este un registru informatizat, organizat într-o 
bază de date unică, prin care se face publicitate legală raporturilor juridice constituite cu privire la 
garantarea unor obligaţii civile sau comerciale. 
 
În Arhivă se pot înscrie creanţe garantate cu bunuri mobile, dar şi alte tipuri de acte juridice, cum ar fi: 
cesiunea drepturilor de creanţă, vânzările condiţionate, contracte de leasing, contracte de consignaţie etc. 

      Camera Naţională vă oferă următoarele servicii:  

� înscrierea avizelor de garanţie în arhiva electronică; 
� consultanţă de specialitate;  
� servicii de căutare şi copiere de informaţii din baza de date 

a arhivei electronice;  
� eliberarea la cerere de copii certificate după înscrierile din 

arhivă. 
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Camera Naţională – Servicii pentru mediul de afaceri 

 

 Informa ţii de afaceri din ţară şi străinătate 

 

prin  al Camerelor de Comerţ şi Industrie din România 
(http://snia.Camera Naţională.ro), administrat de Centrul Naţional de Informaţii de Afaceri. Informaţiile 
provin de la membrii Sistemului Cameral, organizaţii şi instituţii partenere ale Camerei Naţionale: 

� despre firme româneşti şi străine: 
o date financiare 
o cereri şi oferte de 

� produse, 
� servicii, 
� cooperare, 
� proiecte de investiţii 

o licitaţii 
� târguri şi expoziţii, misiuni economice, forumuri, conferinţe, seminarii, workshop-uri 

 
 Promovarea companiilor româneşti  

 
 Catalogul Electronic “Pro Business România”, anual, cu informaţii financiare şi 
comerciale despre peste 25.000 de companii româneşti, din toate domeniile de 
activitate (versiune CD-ROM, în limbile română şi engleză).  
 
 

Catalogul Topul Naţional al Firmelor, anual, în format print şi CD-ROM, cu 
informaţii despre cele peste 2.000 de firme ordonate  în Topul Naţional al Firmelor, pe 
baza unui sistem de indicatori financiari, după domeniul de activitate şi clasa de 
mărime a întreprinderii - cel mai prestigios clasament de companii, realizat de 
Sistemul Camerelor de Comerţ şi Industrie din România. 

 
 
Buletin electronic lunar, cu oportunităţi de afaceri româneşti adresate companiilor 
străine, distribuit către mai mult de 400 de organizaţii principale de sprijinire a 
afacerilor din lume: centre de promovare a comerţului şi investiţiilor, 
ambasadele României în străinătate, ambasadele străine la Bucureşti, camere  
de comerţ şi asociaţii profesionale din străinătate, ajungând la mii de firme care  
au conexiuni cu acestea. 
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 Biroul Investitorilor  
 
Biroul Investitorilor promovează şi atrage proiecte de investiţii pentru mediul de afaceri din România, prin 
reţeaua Camerelor de Comerţ şi Industrie româneşti, prin: 
 

 
� documentarea, prelucrarea şi diseminarea 

informaţiilor din  domeniul investiţiilor: 
 

o cadrul investiţional din România (la nivel naţional, 
regional şi local) şi din alte ţări (informaţii 
economice şi legislative, elemente de stimulare a 
investiţiilor); 

o cereri şi oferte de investiţii din ţară şi din 
străinătate (de tip joint venture, transfer tehnologic 
şi de know-how, subcontractare, licenţiere, 
francizare, cooperare în cercetare-dezvoltare); 

 
� furnizarea de servicii de asistenţă şi organizarea de întâlniri ale potenţialilor parteneri de investiţii - 

români sau străini - prin Camerele de Comerţ şi Industrie judeţene. 

 

 

 Organizarea de evenimente remarcabile, la nivel 
naţional şi internaţional: 

 
� Topul Naţional al Firmelor 
 
� forumuri, misiuni economice, târguri şi expoziţii – în ţară 

şi străinătate 
 

 
� conferinţe, congrese, seminarii, cursuri şi workshop-uri: în 

sălile proprii (în număr de 10, cu o arie totală de peste 
2.000 mp şi putând acomoda fiecare între 25 şi 300 de 
persoane) - http://sali.Camera Naţională.ro/sali/, cu 
asigurarea  pachetului complet de servicii conexe unui 
eveniment: închiriere sală, asistenţă tehnică, traducere, 
catering. 
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 Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ (SRAF) 

 
 

ÎNVÃ ŢÃMÂNT PROFESIONAL COMBINAT CU ÎNVÃ ŢÃMÂNT 
UNIVERSITAR PENTRU BUSINESS ŞI CURSURI DE SPECIALIZARE  

PE TOATÃ DURATA VIE ŢII 
 
 

 

 

 

Fundaţia „Şcoală Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie” şi-a schimbat în aprilie 2010 

echipa de conducere şi odată cu aceasta viziunea şi dinamica. Noua strategie a Şcolii Române de Afaceri este 

de a participa la proiecte strategice, finanţate din fonduri europene şi de a ajuta toate cele 33 de filiale să 

acceseze proiecte care contribuie la dezvoltarea pe plan local. 

 

Anul 2011 este unul de fundamentare şi creştere – cantitativă, a  numărului de cursuri de pregătire 

profesionalã, dar şi calitativă, prin demararea procedurilor de acreditare. Astfel, se preconizează că Şcoală 

Română de Afaceri va fi printre primele universităţi acreditate din România conform noii legi a 

învăţământului. 

 

Curricula va fi elaborată conform cerinţelor impuse de noua legislaţie, dar, îmbinând în acelaşi timp 

experienţă şi know-how-ul universităţilor cu tradiţie din Europa, recunoscute pentru pregătirea pe care o 

asigură în diversele domenii legate de managementul afacerilor. Conducerea Fundaţiei Şcoala Română de 

Afaceri va continua în perioada următoare negocierile cu şcolile de afaceri de pe lângă Camerele de Comerţ 

din Viena, Bratislava şi Paris, pentru  a pune la punct un parteneriat vizând preluarea şi acreditarea cursurilor 

şi schimbul de personal didactic. Pe acest principiu, vor funcţiona sub egida SRA, cel mai probabil începând 

din această toamnă, facultăţi de turism şi servicii, de ştiinţe economice şi drept – axate mai ales pe aspectele 

legate de dreptul afacerilor, mediere şi arbitraj comercial – la Bucureşti şi în toate filialele SRA interesate. 

Absolvenţii vor primi o diplomă dublă, recunoscută la nivel european. 
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Produse media proprii 

CAMERA NAŢIONALĂ - MEDIA MIX  INTEGRAT 

 
 Print: 

 
� Together for Your Business (apare o dată la două luni) 

 
Revista de business a Sistemului Cameral, realizată în parteneriat cu  Margy Consultants. Publicaţia se 
distribuie gratuit în cladirile de birouri, hoteluri şi aeroporturi; 
 
 

� Buletinul Oficial  (trimestrial) 
 
O retrospectivă a activităţii ultimelor 3 luni din întreg Sistemul Cameral.  
Buletinul se editează prin contribuţia tuturor membrilor Sistemului 
Cameral. Se distribuie gratuit Preşedinţiei, ambasadelor străine în 
România şi ambasadelor României în străinătate, colaboratorilor Camerei 
Naţionale;  
 

 Electronic:  
 

Newsletter-ul  e-Info Business  (săptămânal) 
 

Informaţii la zi despre activitatea Camerei Naţionale, a membrilor şi 
partenerilor săi. Newsletter-ul este trimis la peste 3000 de abonaţi din 
rândul marilor companii, administraţiei publice şi mass-media.  
 

 Radio: 
 
Business ON AIR (săptămânal) 
 
Parteneriat cu  RFI Romania (Radio France International). Emisiune live, transmisă în fiecare joi începând cu 
ora 13.30, cu subiecte din actualitatea economică a săptămânii.  
  

 TV: 
 
Clubul Camerelor de Comerţ (săptămânal) 
 
Program de 60 de minute, în parteneriat cu trustul  INTACT, transmis la Antena 3, în fiecare sâmbătă între 
orele 14.00 - 15.00. Camera Naţională asigură întreg conţinutul editorial şi conţinutul materialelor filmate, cu 
sprijinul camerelor judeţene.  

 


