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CE ESTE CAMERA DE COMERȚ?

Camera de Comerț și Industrie Neamț este o
organizație autonomă, neguvernamentală, de utilitate
publică, apolitică, fără scop patrimonial, cu personalitate
juridică care reprezintă, apără și susține interesele
membrilor săi și ale comunității de afaceri în raport cu
autoritățile publice și cu organismele din țară și
străinătate.
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PENTRU MEMBRII, DAR ȘI PENTRU MEDIUL DE AFACERI JUDEȚEAN

Activitățile Camerei de Comerț și Industrie Neamț sunt adresate atât
firmelor membre, care plătesc o cotizație anuală, cât și celorlalte firme din
județul Neamț.

• Departamentul Relații Interne și Târguri
• Compartimentul Programe și Relații Internaționale
• Compartimentul Formare Profesională
• Compartimentul Juridic
• Compartimentul Economic
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COMPARTIMENTUL PROGRAME ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

• Oferă asistență și consultanță antreprenorială start-up-urilor.
• Oferă consultanță în domeniul responsabilității sociale a

întreprinderilor
• Organizează seminarii, workshop-uri și conferințe pe diferite

teme de interes (legislație specifică, fiscalitate, surse de
finanțare)

• Identifică surse de finanţare
• Implementează proiecte pentru susținerea antreprenoriatului și

încurajarea start-up-urilor
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COMPARTIMENTUL PROGRAME ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

• www.antreprenoriatdesucces.ro www.educatiebusiness.ro
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http://www.antreprenoriatdesucces.ro/
http://www.educatiebusiness.ro/


DEPARTAMENTUL PROGRAME
SI RELATII INTERNATIONALE

Erasmus pentru tinerii antreprenori 
este un program de schimb 
transfrontalier care oferă 
antreprenorilor noi sau aspiranţilor 
şansa de a învăţa de la 
antreprenorii cu experienţă care 
conduc mici companii în alte ţări 
participante.

Schimbul de experienţă are loc în 
cadrul unui stagiu la antreprenorul 
cu experienţă, ceea ce permite 
antreprenorului nou să 
dobândească abilităţile necesare 
conducerii unei mici firme.
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Stagiul este parţial finanţat de Uniunea 
Europeană.



DEPARTAMENTUL RELAȚII INTERNE ȘI TÂRGURI

• Organizează prezentări de firmă și de produs
• Organizează târguri și expoziții
• Facilitează înscrierea firmelor din județul Neamț la diferite

târguri și expoziții organizate de ROMEXPO București cât și la
alte târguri internaționale

• Organizează misiuni economice
• Oferă informații comerciale
• Oferă informații cu privire la bonitatea firmelor - Risc Partener
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COMPARTIMENTUL FORMARE PROFESIONALĂ
• Manager proiect
• Expert achiziții publice
• Manager în activitatea de turism
• Manager resurse umane
• Competențe antreprenoriale
• Formator
• Contabil
• Inspector în domeniul securității și

sănătății în muncă

• Instructor / preparator formare (formator 
cu studii medii)

• Evaluator de competențe profesionale
• Inspector / referent resurse umane
• Arhivar
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COMPARTIMENTUL CONSULTANTA JURIDICA

• Oferă consultanță juridică pentru înființare firme și asistență post-
înființare

• Reprezintă firmele la Oficiul Județean Registrul Comerțului Neamț
• Oferă consultanță pentru întocmirea contractelor comerciale
• Face înregistrări în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare
• Asigură secretariatul Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera

de Comerț și Industrie Neamț.
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CURTEA DE ARBITRAJ COMERCIAL
Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de

Comerț și Industrie Neamț soluţionează litigiile comerciale apărute
între parțile dintr-un contract comercial, cu condiția ca respectivul
contract să prevadă în mod expres competența Curtii de Arbitraj
Avantajele arbitrajului versus Tribunalul Comercial
• Rapiditate
• Costuri reduse
• Posibilitatea ca părțile să își aleagă arbitrii care alcătuiesc

competul de judecată
• Ședintele nu sunt publice ceea ce asigură confidentialitatea

solutionarii conflictului
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COMPARTIMENTUL ECONOMIC

• Consultanta

- financiar contabilă
- privind legislatia fiscalî
- managementul resurselor umane
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Camera de Comert si Industrie Neamt
Bld. Decebal 33, Piatra Neamt
610033, Jud. Neamt

Tel. 0233 216663
Fax 0233 216657
www.ccint.ro
ccint@ccint.ro

http://www.ccint.ro/
mailto:ccint@ccint.ro
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