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Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Brăila este unul din partenerii
tradiţionali ai universităţii noastre, motiv pentru care ne-am dorit să organizăm
împreună un eveniment la care studenţii să participe activ, să afle informaţii şi
bineînţeles, să înveţe. Astfel a avut loc în Aula Centrului Universitar Brăila o întâlnire
a studenţilor cu domnul preşedinte al C.C.I.A. Brăila, ing. Ştefan Fusea. 

Motivele organizării unui astfel de eveniment au fost prezentate în cuvântul de
deschidere al doamnei decan al Facultăţii de Management Marketing în Afaceri
Economice Brăila, conf. univ. dr. Camelia Vechiu care a punctat experienţa vastă în
domeniul afacerilor al domnului preşedinte, dânsul înfiinţând printre primele
afaceri din oraş în anul 1990, afaceri de succes care în prezent s-au extins dincolo
de graniţele Brăilei.

C.C.I.A. în evoluţie...
Creată în 1864 şi desfăşurându-şi activitatea până în 1949, când guvernul

comunist a suspendat o, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Brăila şi-a
reluat activitatea în anul 1990, odată cu recunoaşterea acesteia de către Guvern,
prin Hotărârea 799/ 23  iulie 1990.

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Brăila funcţionează în baza Legii
nr.335 /03.12.2007 a Camerelor de Comerţ din România ca organizaţie autonomă,
neguvernamentală, iar activitatea sa este orientată către promovarea intereselor
economice ale membrilor săi şi a sprijinirii acestora, în concordanţă cu cerinţele
competiţionale ale actualei economii de piaţă. Calitatea de membru al Camerei
este opţională pentru firmele înmatriculate în România.

Având în vedere misiunea asumată şi strategia adoptată, C.C.I.A. Brăila îşi
propune ca obiective prioritare: reprezentarea internă şi internaţională a
intereselor membrilor, printr-un lobby eficient şi prin implicarea directă în crearea
unui mediu de afaceri modern; asigurarea unei game de servicii de înaltă calitate,
cu valoare adăugată mare datorită profesionalismului angajaţilor, precum şi
îmbunătăţirea ofertei de servicii în scopul creşterii competitivităţii membrilor săi.

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Brăila şi-a implementat Sistemul de
Management al Calităţii în structurile proprii conform SR EN ISO 9001: 2001 din
anul 2002. (certificat TUV)

În anul 2010 C.C.I.A. a obţinut recertificarea Sistemului de Management al
Calităţii conform noului standard SR EN ISO 9001:2008.(certificat QSCert)

Gamă largă a serviciilor pe care C.C.I.A. Brăila le oferă membrilor, încearcă să
acopere toate aspectele legate de desfăşurarea afacerilor într-un context legislativ
şi economico-social aflat într-o continuă schimbare: consultanta, instruire,
informaţii de afaceri, promovare, stabilirea de contacte, etc. Specializarea serviciilor
însoţită de competenta profesională a angajaţilor Camerei constituie garanţia
soluţionării operative a problemelor agenţilor economici.

În contextul legii şi a necesitaţilor obiective ale etapei actuale, CCIA Brăila este
promotor al dezvoltării economice locale prin cultivarea parteneriatului public
privat.

Apartenenţa la organisme similare recunoscute, din ţară şi străinătate,
contactele internaţionale dezvoltate, conferă Camerei calitatea de partener de
marca în lansarea şi derularea de proiecte de interes local, regional, transfrontalier
şi internaţional.

Repere ale evenimentului...
“Este foarte important ca oamenii să fie organizaţi, afirmă d-l preşedinte Ştefan

Fusea, pentru că în interiorul unor astfel de organizaţii sunt aduse în discuţie idei,
păreri, propuneri, care se cristalizează, sunt apoi concretizate în propuneri de legi
ce pot fi aprobate, rezultând bunăstare pentru toţi”.

C.C.I.A. militează pentru crearea cadrului legislativ propice înfiinţării de noi
afaceri dar şi a dezvoltării celor existente, astfel încât să genereze dezvoltare
economică generală care să ducă indirect şi la creşterea veniturilor bugetare.

C.C.I.A. are menirea de a reuni reprezentanţi ai mediului economic – industrie,
comerţ, agricultură – dar atrage şi alţi membri, notari, medici, etc., interesaţi de
dezvoltarea economică şi socială. Aceştia din urmă funcţionează practic ca o “curea
de transmisie” între toate aceste domenii, considera d-l preşedinte. Acest rol este
realizat şi de către Cameră în mod direct, prin organizarea de târguri, expoziţii, şi
pune în legătura membrii, posibilitate dată de sistemul cameral, care funcţionează
în majoritatea ţărilor lumii. 

Finanţare şi membri CCIA
C.C.I.A. se finanţează din cursuri, cotizaţii, târguri, etc., nefiind beneficiară aşadar

de fonduri publice. Numărul membrilor şi acţiunile C.C.I.A. Brăila au sporit. Potrivit
listei membrilor, actualizată la 27 martie 2015 pe site-ul instituţiei, în prezent sunt
163 membri. Mediul de afaceri brăilean, reflectat prin prisma profilului de activitate
al membrilor, este în majoritate reprezentat de firme de comerţ, însă se observă o
tendinţă de creştere a numărului întreprinderilor din agricultură care exploatează
suprafeţe de peste 500 ha – care s-au coalizat şi lucrează după tehnologii
performante.

Studenţii au participat activ...
Studenţii au adresat multe întrebări, ceea ce a dus la discuţii interesante privind

modificările legislative propuse de Guvern pentru anul fiscal următor, multe venite
dinspre şi la solicitările mediului de afaceri. Acesta este pe bună dreptate sufocat
de TVA-ul mare şi legislaţia stufoasă dublată de birocraţia menţinută în pofida
permanentelor atenţionări, de acţiunile unor instituţii de stat, precum DNA sau
ANAF, care au renăscut în ultima perioadă.

Recomandări de suflet...
Preşedintele CCIA şi-a reamintit cu plăcere de anii studenţiei, recomandând

studenţilor să asimileze cât mai mult în această perioadă, să nu rateze momentele
în care pot întreba orice şi mai ales să participe cât mai mult la activităţi practice,
care să îi ajute să înţeleagă mai bine mediul de afaceri şi viaţa economică din
prezent. Pentru aceasta a făcut un apel la utilizarea oportunităţilor de voluntariat
care, o dată cu experienţă, pot aduce şi cunoştinţe, dar mai ales posibilitatea
conturării unu CV cu experienţa profesională. 

La final a fost adresată tuturor studenţilor invitaţia de a participa, chiar ca
voluntari, la organizarea Târgului Naţional Auto organizat de C.C.I.A. la Brăila
intre 7-10 mai. Totodată a fost lansată şi provocarea organizării de noi întâlniri, la
care să participe membri ai Camerei, cu experienţă în diferite domenii, funcţie de
interesele studenţilor noştri... 

Lect. univ. dr. Gica Culiţă 

RROOLLUULL  CCAAMMEERREEII  DDEE  CCOOMMEERRŢŢ,,  IINNDDUUSSTTRRIIEE  ŞŞII  AAGGRRIICCUULLTTUURRĂĂ  
ÎÎNN  DDEEZZVVOOLLTTAARREEAA  MMEEDDIIUULLUUII  DDEE  AAFFAACCEERRII
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CCuunnooşşttiinnţţeellee  aassiimmiillaattee  llaa  UUCCBB  ––  bbaazzeellee  uunneeii  ccaarriieerree  ssoolliiddee

În Aula brăileană a Universităţii „Constantin Brâncoveanu”, studenţii prezenţi
l-au putut audia pe Marian Dragomir, absolvent al instituţiei noastre (şi făcând
parte, de altfel, din una dintre primele promoţii pe care universitatea le-a dat).
Scopul unei astfel de întâlniri a fost acela ca studenţii să vină în contact cu
cineva care s-a aflat cândva în situaţia lor, a acumulat cunoştinţe teoretice în
mediul universitar brâncovenesc şi apoi le-a pus în practică pe acestea în mod
efectiv, dovedindu-se un om de succes în domeniul în care a activat ori
activează. 

Domnul Dragomir, actualmente deputat, a răspuns cu plăcere invitaţiei pe
care i-a adresat-o doamna Decan Camelia Vechiu, considerându-se onorat că
prima sa universitate (ulterior a urmat şi cursurile de licenţă şi de masterat ale
altor universităţi) s-a gândit la el. Într-o manieră degajată şi interactivă,
pigmentată cu umor pe alocuri, dl Marian Dragomir („şi Viorel!”, cum a ţinut să
precizeze dânsul imediat când a fost prezentat, întrucât acesta era numele cu
care era strigat de către profesori) le-a împărtăşit celor aflaţi de faţă câteva
dintre „secretele” unei cariere reuşite. Demn de remarcat este faptul că, deşi
reprezintă o anumită grupare politică, în calitatea sa de deputat, dl Dragomir
nu a încercat să facă niciun moment politică, declarând dintru început că nu va
deconspira numele partidului în cauză şi că nu va căuta să facă niciun fel de
propagandă sau afirmaţii pro domo în această direcţie. În schimb, a vorbit, la
un moment dat, de necesitatea reformării clasei politice actuale prin intrarea în
politică a tinerilor foarte pregătiţi (cât mai mulţi, dacă se poate), fiindcă, ne
place sau nu ne place, clasa politică este, totuşi, cea care decide, într-o măsură
mai mare sau mai mică, viitorul sau destinul fiecăruia din această ţară.

În ceea ce priveşte pregătirea teoretică primită pe băncile universităţii, dl
Dragomir le-a sugerat tinerilor studenţi din sală să nu o neglijeze deloc. Timpul
i-a demonstrat că – dacă doreşti să fii competitiv pe piaţa muncii –, trebuie să
umpli prin efort suplimentar golurile teoretice care au apărut din neglijenţă
sau din neatenţia proprie în perioada cursurilor frecventate. Aşa că este,

neîndoielnic, mai bine să deprinzi cunoştinţele necesare la vremea lor, încă din
timpul facultăţii. De importanţa acestor informaţii ori competenţe, dl Dragomir
s-a convins pe parcurs. De pildă, în cazul lui, învăţăturile referitoare la
management şi marketing în afaceri economice (specializarea dobândită prin
licenţă la UCB) i-au fost de un real ajutor în cadrul companiilor multinaţionale
la care a lucrat în funcţii de răspundere. În consecinţă, sfatul important pe care
l-a dat viitorilor absolvenţi a fost acela ca, odată obţinută, diploma lor să fie
purtată/aşezată „în cap, şi nu pe perete”. De asemenea, dl deputat, deţinător al
unei experienţe impresionante (ce reiese şi din CV-ul său, pe care oricine îl
poate accesa pe Internet) le-a mai „vândut” studenţilor şi câteva „ponturi”, care
le-ar putea fi de folos pe viitor: de exemplu, ideea că totul este negociabil şi că,
într-adevăr, cel pregătit şi inteligent poate câştiga (în cazul licitaţiilor,
bunăoară) prin soluţii ori oferte îndrăzneţe, chiar dacă, în primă instanţă, el
pare dezavantajat în raport cu ceilalţi concurenţi mai bine plasaţi ori deţinând
un capital mai mare. În acest sens, dânsul a relatat câteva întâmplări personale
din care cei interesaţi vor trage, desigur, învăţămintele cuvenite.

Spaţiul nu ne permite să relatăm aici tot ce s-a prezentat şi discutat cu
acest prilej. Lăudabil este faptul că o parte însemnată a întâlnirii respective a
constat în discuţii, care s-au dezvoltat în jurul unor întrebări pe care studenţii i
le-au adresat invitatului. În încheiere, mai trebuie subliniat un amănunt
însemnat: dl Dragomir iubeşte Brăila, îi este dedicat trup şi suflet. Nu a dorit
niciodată să-şi părăsească ţinutul natal şi, totodată, locul în care vrea ca familia
lui să trăiască, să studieze şi să activeze în continuare. De aceea, susţine dânsul,
este un mare păcat să vorbeşti urât (cum fac alţii) de spaţiul în care te-ai născut
şi care te-a propulsat în lume. Din acelaşi spaţiu binecuvântat – consideră
fostul student – face parte şi Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, faţă de
care ar trebui să avem numai cuvinte frumoase.

Lector univ. dr. Cristinel Munteanu

““FFoorruummuull  EEdduuccaațțiioonnaall  MMAAGGIISSTTEERR””  llaa  UUCCBB  BBrrăăiillaa
Caravana „Forumul Educaţional MAGISTER” a poposit marţi, 28 aprilie 2015,

la centrul universităţii de la Brăila. La eveniment au participat profesori de
limba şi literatura română, matematică şi limba engleză din învăţământul
preuniversitar brăilean.
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