Noderīgas adreses
Parlaments – http://www.cdep.ro
Informācija par valsts parlamentu, likumdošanas sistēmu, kā arī starptautiskiem jautājumiem, ieskaitot Eiropas un
divpusējās parlamentārās sadarbības jautājumus. Vietne – rumāņu, angļu un franču valodā.
Prezidents – http://www.presidency.ro
Rumānijas prezidenta mājas lapa, kurā ir informācija par prezidentu, prezidenta administrāciju, par valsts pirmās
amatpersonas aktivitātēm. Vietne – rumāņu, angļu un franču valodā.
Valdības portāls – http://www.gov.ro
Informācija par valdību un tās darbu, premjerministru un viņa biroju, kā arī valdības preses jaunumi. Ir pieejamas
visu Rumānijas ministriju mājas lapas adreses. Vietne – rumāņu, angļu un franču valodā.
Nacionālā banka - http://www.bnro.ro
Informācija par monetāro politiku, finanšu tirgus uzraudzību, finanšu tirgiem, norēķinu sistēmām, likumdošanu,
statistikas datiem, dažādām publikācijām. Vietne – rumāņu un angļu valodā.
Nacionālais statistikas institūts – http://www.insse.ro
Dažādi statistikas dati par Rumāniju. Vietne – rumāņu un angļu valodā.
Tūrisma informācija – http://www.romaniatourism.com; (Rumānijas Nacionālā tūrisma biroja mājas lapa),
http://www.turism.ro
Vērtīgs ceļvedis tiem, kuri vēlas apmeklēt Rumāniju. Pieejama informācija par valsti (ģeogrāfiskais novietojums,
klimats, cilvēki, vēsture, valdība, ekonomika, interesanti fakti, preses informācija utt.), par reģioniem un pilsētām un
galvenajiem apskates objektiem. Abās iepriekš norādītajās mājas lapās var atrast arī ceļojumu plānotāju un
fotoattēlu galeriju. Pirmā mājas lapa - angļu valodā, otrā - rumāņu, franču, angļu, vācu un spāņu valodā.
Ekonomikas ministrija - http://www.minind.ro
Atrodama informācija par ministriju un tās darbību biznesa veicināšanas jomā, nodarbinātības veicināšanā, kā arī
informācija par ministrijas pakļautībā esošajām institūcijām. Vietne - rumāņu valodā.
Mazo un vidējo uzņēmumu, tirdzniecības un uzņēmējdarbības vides ministrija - http://www.mimmctpl.ro
Vietne - rumāņu valodā.
Ārvalstu investīciju aģentūra (ARIS) – http://www.traderomania.net
Informācija par ārvalstu tiešo investīciju statistiku, uzņēmumu dibināšanu, industriālajiem parkiem; nozaru pārskati,
informācija par dažādiem ar investīciju piesaisti saistītām aktivitātēm un pasākumiem un cita vērtīga informācija, lai
uzsāktu uzņēmējdarbību Rumānijā. Vietne - angļu valodā.
Doing Business in Romania - http://www.doingbusiness.ro
Informācija angļu valodā uzņēmējiem, kas vēlas nodarboties ar uzņēmējdarbību Rumānijā, kā arī izsmeļoši
Rumānijas tautsaimniecības nozaru apskati un statistiskie dati. Vietne – angļu valodā.
Factor Regional Development Center (FRD Center) - http://www.frdcenter.ro/
Rumānijas pētniecības un konsultāciju centrs, kurš palīdz ārvalstu uzņēmumiem ienākt Rumānijā, piedāvājot
informāciju par vietējo tirgu un galvenajām tautsaimniecības nozarēm. Vietne – angļu, franču un spāņu valodā
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