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EVENIMENTE 

20 ianuarie 2020  
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură 
Dâmbovița a organizat alegeri pentru desemnarea 
unei noi echipe de conducere. Potrivit votului 
exprimat, președinte al Camerei de Comerț, 
Industrie și Agricultură Dâmbovița pentru 
următorii patru ani a fost ales domnul Valentin 
Calcan – antreprenor în domeniul turismului. 
Consiliul de Conducere este alcătuit din următorii 
membri: dl Cristian Pușcaru – Vicepreședinte, dl 
Gabriel Cioacă, dl Mihail Drugă, dl Alin Ioniță, dl 
Florin Lopătaru, și dl Doru Ștefan. Locul de drept 
în cadrul Colegiului de Conducere îl deține dl Gelu 
Rusescu. 
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28 ianuarie 2020   

S-a semnat Protocolul de Colaborare cu Primăria Târgoviște, protocol care va permite președintelui 

Camerei de Comerț și Industrie Dâmbovița să participe, în calitate de invitat, la toate ședințele 

Consiliului Local Municipal, la ședințele de comisii și să formuleze puncte de vedere cu privire la 

proiectele de hotărâre care au impact pe ceea ce înseamnă mediul de afaceri. Protocolul vizează de 

asemenea promovarea comunității de afaceri din municipiul Târgoviște și atragerea de investitori. 

Totodată, Primăria Târgoviște și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița vor elabora un 

acord de participare în comun la Târgul de Turism al României care va avea loc în toamnă. 

 

 

12 februarie 2020 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, reprezentată de 

Director General, Ștefania Stroică, a participat la întâlnirea regională pe 

teme legate de dezvoltarea rurală și agricultură. Organizată la Călărași 

de către ADR Sud Muntenia, reuniunea a avut drept scop actualizarea 

Planului de dezvoltare regională pentru perioada de programare 2021-

2027. Ședința a fost și un bun prilej pentru un schimb de opinii, 

impresii, bune practici, cu dl Liviu Gabriel Mușat Directorul ADR Sud 

Muntenia.  

 

 



INFO BUSINESS  
ANUL 2020, UN AN AL SOLIDARITĂȚII 

 
 

 

 

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ DÂMBOVIŢA 
 Calea Câmpulung Numărul 6A, Târgoviște,   județul Dâmbovița  RO-130092  

Tel: +40245.210.318, Fax: +40245.211.202,  info@cciadb.ro  www.cciadb.ro 

 

3 

19 februarie 2020 

 

Președintele Camerei de Comerț, Industrie și 
Agricultură Dâmbovița, domnul Valentin Calcan, 
împreună cu domnul Liviu Bănescu (ADR Sud 
Muntenia), doamna Mădălina Guruianu (ADR Sud 
Muntenia) și doamna Mihaela Frîncu (ICECHIM) 
au participat la a doua ediție a SinCE-AFC, 
organizată de către Primăria din Bologna. 

 

 

10 iunie 2020 

 

A avut loc întâlnirea între domnul Ahmet Hamdfi Demirel, Vicepreședinte al Asociației Oamenilor de 

Afaceri Turci și domnul Valentin Calcan - Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură 

Dâmbovița. 

Vizita domnului Demirel a prilejuit un schimb foarte important de opinii privind situația economică 
precum și o prezentare a intențiilor unor companii din Turcia de a dezvolta capacități de producție în 
zona metropolitană a Târgoviștei.  
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15 iunie 2020 
 

 

Președintele Camerei de Comerț dl. Valentin Calcan, a primit, 
vizita E.S. Nurbakh RUSTEMOV, ambasadorul Republicii 
Kazahstan în România, în scopul identificării unor soluții de 
creștere a volumului schimburilor comerciale. Vizita E.S. 
Nurbakh RUSTEMOV a prilejuit un schimb foarte important de 
opinii privind situația economică, temele în discuție pe 
agenda de lucru, vizând debutul unei relații de bună 
colaborare dintre cele două instituții, având ca obiectiv 
principal analizarea stadiului cooperării economice dintre 
județul Dâmbovița și Kazahstan. 

 

 

17 iunie 2020  
 

 

 

La sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură 
Dâmbovița a avut loc ședința Adunării Generale a membrilor 

Camerei, pentru completarea locului vacant în Colegiul de 

Conducere al CCIADb. În urma votului, a fost aleasă 

doamna Florina Moldoveanu – reprezentând compania MIB 

SAFE GUARD SRL ca membru în Colegiul de Conducere al 

CCIADb!  
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“ Între trecut și prezent ”         

Pe 23 iulie 2020, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița a 

aniversat 30 de ani activitate, perioadă care s-a scurs de la momentul în 

care s-au reînființat Camerele de Comerț Teritoriale în România 

În data de 23 iulie 1990, prin Hotărârea Nr. 799, publicată în Monitorul Oficial se aprobă 

(re)înființarea Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmboviţa.  

     Sunt doar primii 30 de ani în care am venit în sprijinul antreprenorilor și al firmelor din 

județului Dâmbovița și ne-am propus să avem o economie liberă și digitală, o comunitate de afaceri 

puternică, cu privirea în viitor, astfel încât experiența antreprenorială acumulată să constituie un 

valoros capital.  

             În acești ani de activitate, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița a devenit un 

Club de Afaceri, organizaţie autonomă, neguvernamentală, de utilitate publică, apolitică, fără scop 

patrimonial, non profit, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra şi susţine 

interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele 

din țară şi din străinătate. 

 Fiind un Club de Afaceri, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa este locul unde 

membrii săi printr-o simplă strângere de mâini pot încheia contracte cu o siguranță mult mai mare 

decât cea oferită de contractele parafate cu sprijinul celor mai mari case de avocatură. Totodată 

suntem Creatori de Business și susținem antreprenorii dâmbovițeni, investitorii, dar și companiile care 

colaborează cu firmele județene.  
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4 august 2020 
 

 

 

Un lot de 2.000 de măști de protecție au ajuns la 
Târgoviște, la Camera de Comerț, Industrie și Agricultură 
Dâmbovița oferite de către Camera de Comerț a Chinei din 
Hong Kong prin Excelența Sa, Doamna Jiang Yu, Ambasador 
Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Populare 
Chineze în România. 
 
În spirit de solidaritate, Camera de Comerț, Industrie și 
Agricultură Dâmbovița a decis ca această donație să ajungă 
la câteva dintre mănăstirile județului Dâmbovița. 

 

 

24 septembrie 2020  

 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița a 
primit vizita Ambasadorului Extraordinar și Plenipotential al 
Republicii Islamice Pakistan în România, ES dl ZAFAR IQBAL. 

Discuțiile din cadrul întâlnirii au fost axate pe 

consolidarea cooperării bilaterale în comerț și zonele de 

investiții. 
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25 noiembrie 2020 

  
 

A fost semnat “Protocolul de colaborare între Consiliul Județean Dâmbovița și Camera de Comerț, 

Industrie și Agricultură Dâmbovița".  

 

Un mediu de afaceri stabil, bazat pe transparență și o agendă comună, în sprijinul dâmbovițenilor. 

Acesta este obiectivul protocolului de colaborare interinstituțională semnat de Președintele Camerei 

de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița (CCIA), Valentin Calcan, și Președintele Consiliului 

Județean Dâmbovița (CJD), Corneliu Ștefan, precum și de către Vicepreședintele CJD, Luciana Cristea. 

 
“Sunt bucuros că putem avea acest cadru instituțional de colaborare între autoritatea județeană și 
mediul de afaceri dâmbovițean pentru următoarea perioadă”, A declarat domnul Valentin Calcan, 
Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița. 
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26 noiembrie 2020 

 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița a celebrat performanțele mediului de afaceri, 

în cadrul  Galei Topul Firmelor Dâmbovițene, ediția a XXVII - a. Această ediție marchează și 

împlinirea a 30 de ani de la reînființarea în sprijinul comunității de afaceri dâmbovițene, ani în care, 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița a devenit un Club de Afaceri, susținând și 

reprezentând interesele, atât ale membrilor săi, cât și ale întregii comunități de business.  

 

Clasamentul Topul Firmelor Dâmbovițene este realizat în baza unor indicatori care vizează cifra de 

afaceri netă, profitul din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și a utilizării capitalului 

angajat. Topul este construit pe baza unei metodologii clare, transparente și unitare la nivel național, 

implementată de Camerele de Comerț în toate județele țării. 
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CURSURI 

02 iunie 2020 

 

 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița în colaborare cu Institutul Kaizen România a 

organizat webinar-ul “Managementul Performanței în Perioada de Criză” 
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2 octombrie 2020 

 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița,  împreună 

cu Professionals Business Knowaledge a organizat în perioada 

octombrie 2020 – ianuarie 2021, cursul RESPONSABIL CU  

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. 

 

 

 

 

20 - 21 octombrire 2020 

În perioada, 20 – 21 octombrie 2020, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița,  a 

organizat cursul: RESPONSABIL GESTIONAREA DEȘEURILOR. 
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PROIECTE 

 

În anul 2020, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița a continuat implementarea 

următoarelor 3 Proiecte: 

 

1. START UP SUD MUNTENIA, ID 105929 - Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea 
antreprenoriatului și creșterea competențelor manageriale și antreprenoriale în regiunea Sud 
Muntenia, ca oportunitate pentru dezvoltarea de afaceri, inclusiv IMM-uri inovatoare și 
ocupare.  
 
 

2. ICAR, ID 126834 – Îmbunătățirea Competențelor Angajaților din Regiunea Sud-Muntenia care 
activează în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI  
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătațirea nivelului de competență 
profesională a unui numar de 330 angajați din 37 întreprinderi care activează sau urmează să 
activeze în sectoare economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în 
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI localizate în Regiunea Sud-Muntenia, în 
scopul îmbunătațirii accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții, a actualizării 
competențelor și a sporirii flexibilității și competitivității acestora pe piața muncii. 
 
 

3. SAIDAC, ID 126835 –Sprijin acordat Angajaților și Întreprinderilor pentru Dezvoltarea și 
Actualizarea Competențelor în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă 
aferente SNC/SNCDI” 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătațirea nivelului de competență 
profesională a unui numar de 330 angajați din 37 întreprinderi care activează sau urmează să 
activeze în sectoare economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în 
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI localizate în Regiunea Sud-Muntenia, în 
scopul îmbunătațirii accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții, a actualizării 
competențelor și a sporirii flexibilității și competitivității acestora pe piața muncii. 
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DEVINO MEMBRU AL CAMEREI DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRRICULTURĂ 
DÂMBOVIȚA 

 
     Calitatea de membru al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița vă conferă 
nenumărate oportunități, pe lângă aparteneța la sistemul cameral, aveți avantajul incontestabil de a 
vă dezvolta potențialul organizației dumneavoastră pentru a putea face față presiunii concurențiale. 
Folosiți ajutorul echipei noastre de experți pentru a vă asigura un nou nivel de competitivitate pe 
piață și pentru a vă crea o poziție redutabilă. 
 

     Sprijin și reprezentare 

Principalele preocupări ale Camerei de Comerț Industrie și Agricultură Dâmbovița se axează pe 
reprezentarea și apărarea intereselor comunității de afaceri și ale membrilor săi în fața celor mai 
importanți factori de decizie, facilitarea accesului la informații privind potențiali parteneri de afaceri/ 
colaboratori și mediul de afaceri în care evoluează. 
Statutul de membru al Camerei de Comerț constituie o garanție reală că toate interesele și nevoile 
dumneavoastră vor fi cel mai bine reprezentate în fața celor mai importanți factori decizionali. 
  
     Încredere și credibilitate 

Calitatea de membru al Camerei de Comerț Industrie și Agricultură Dâmbovița  este cea mai bună 
carte de vizită în relația cu partenerii interni și internaționali, oferindu-le acestora un plus de 
încredere. 
  
    Avantaje și facilități: 
Veţi deveni parte din cea mai veche și mai respectată organizație de afaceri, Camera de Comerț, un 
brand care datează din secolul al XVII-lea. 

 apartenenţa la Sistemul Cameral și acces la oportunități de afaceri și networking; 
 informații privind accesarea fondurilor europene precum și consultanță privind programe 

europene și surse de finanțare; 
 organizarea de prezentări pentru organizația dvs. sau a unei lansări de produs/ serviciu la 

sediul Camerei; 
 informații privind acţiuni economice (misiuni economice, forumuri de afaceri, congrese, 

conferinţe, târguri şi expoziţii) organizate în străinătate); 
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INFORMARE ȘI COMUNICARE 
 
Cu ajutorul publicațiilor noastre tipărite sau electronice sunteți la curent cu ceea ce vă interesează: 
studii economice, oportunități de finanțare, legislația în vigoare, articole, informații financiare și multe 
altele. 
  

SPECIALIZARE 
 
Succesul organizației pe care o conduceți depinde în mod hotărâtor de competențele și pregătirea 
personalului propriu. 
La Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița veți avea posibilitatea să beneficiați de o 
ofertă de cursuri și seminarii de instruire profesională comerț exterior, legislația muncii, protecția 
mediului etc., concepute pentru a putea face față realității concurențiale. 
  
   Soluționarea litigiilor comerciale 

Soluţionarea litigiilor de către Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț, Industrie și 
Agricultură Dâmbovița prezintă următoarele avantaje: 

 sentinţele sunt definitive şi obligatorii pentru părţi; 

 competenţa specializată a arbitrilor – arbitrii Curţii de Arbitraj sunt specialişti cu înaltă 
calificare în domeniul dreptului şi relaţiilor comerciale; 

 confidenţialitate – şedinţele de judecată nu sunt publice, nici o persoană nu are acces la 
informaţiile privind activitatea de soluţionare a litigiilor Curţii de Arbitraj; 

 rapiditate – procedura arbitrală se desfăşoară pe parcursul a cel mult  6 luni; 

 costuri reduse – taxele de arbitraj sunt exprimate procentual, regresiv, pe tranşe, la valoarea 
obiectului litigiului, potrivit Normelor privind taxele şi cheltuielile arbitrale;  

 Intrați într-un Club de Afaceri 

 Beneficiați de recunoaştere profesională şi personală; 

 Apartenență la Sistemul Cameral; 

 Aveţi acces la oportunităţi de afaceri şi networking; 

 Puteţi participa la programe de instruire şi informare; 

 Aveţi ocazia să vă faceţi auzită "vocea" şi să influenţaţi politicile publice; 

 Beneficiaţi de tarife preferenţiale la serviciile Camerei; 

 Contribuiţi în mod semnificativ la dezvoltarea economică a localităţii şi a judeţului; 

 Veti fi sprijiniti si reprezentanti; 

 Includerea coordonatelor organizației dumneavoastră în lista membrilor CCIADb prezentată pe 
pagina web a Camerei; 
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PACHET SILVER- 1.000 LEI 

 Transmiterea gratuită a newsletterului CCIADb/ informări/ modificări legislative;  
 Acordarea de consultanţă comercială, juridică (reducere de 10%); 
 Participarea la cursuri/ seminarii de instruire (reducere 5%) 
 Eliberarea avizului de forţă majoră (reducere de 10%); 
 Spatiu publicitar gratuit pe site-ul CCIADb; 
 Eliberarea gratuită de adeverinţe pentru participarea la târguri şi expoziţii naţionale; 
 Furnizarea gratuita de informații privind: – oferte, cereri de oferte, oportunități de colaborare 

în țară și străinătate, misiuni economice, forumuri de afaceri, congrese, conferinte; 
 Participarea la seminarii de informare organizate de CCIADb; 
 Participarea la reuniuni cu oficialități locale, județene sau centrale; 
 Facilitarea contactelor de afaceri cu parteneri din țară și străinătate; 
 Participarea gratuita la simpozioane și întâlniri de afaceri organizate de CCIADb; 
 Folosirea spațiilor din incinta CCIADb pentru un eveniment anual/ întâlnire business. 

 

PACHET GOLD – 2.000 LEI 

 Transmiterea gratuită a newsletterului CCIADb/ informări/ modificări legislative; 
 Acordarea de consultanţă comercială, juridică (reducere de 20%); 
 Participarea la întâlniri de afaceri si cursuri (reducere 5%); 
 Eliberarea următoarelor documente: certificate de origine, vizări documente extern (reducere 

de 20%); 
 Eliberarea avizului de forţă majoră (reducere de 20%); 
 Spatiu publicitar gratuit pe site-ul CCIADb; 
 Spaţiu alocat pentru reclamă – 1 pagină color în Catalogul “Topul firmelor din judeţul 

Dambovita” 
 Eliberarea gratuită de adeverinţe pentru participarea la târguri şi expoziţii naţionale; 
 Furnizarea gratuita de informații privind: – oferte, cereri de oferte, oportunități de colaborare 

în țară și străinătate, misiuni economice, forumuri de afaceri, congrese, conferinte; 
 Participarea la seminarii de informare organizate de CCIADb; 
 Participarea la reuniuni cu oficialități locale, județene sau centrale; 
 Facilitarea contactelor de afaceri cu parteneri din țară și străinătate; 
 Participarea gratuita la simpozioane și întâlniri de afaceri organizate de CCIADb; 



INFO BUSINESS  
ANUL 2020, UN AN AL SOLIDARITĂȚII 
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 Folosirea spațiilor din incinta CCIADb pentru un eveniment anual/ întâlnire business. 

 

PACHET PLATINUM – 3.000 LEI  

 Transmiterea gratuită a newsletterului CCIADb/ informări/ modificări legislative; 
 Acordarea de consultanţă comercială, juridică (reducere de 50%); 
 Participarea gratuita la întâlniri de afaceri si cursuri  
 Eliberarea următoarelor documente: certificate de origine, vizări documente extern (reducere 

de 40%).  
 Eliberarea avizului de forţă majoră (reducere de 50%); 
 Spatiu publicitar gratuit pe site-ul CCIDb 
 Eliberarea gratuită de adeverinţe pentru participarea la târguri şi expoziţii naţionale; 
 Spaţiu alocat pentru reclamă – 2 pagini color în Catalogul “Topul firmelor din judeţul 

Dambovita”; 
 Acordarea unei reduceri de 30% din taxa adminstrativă la dosarele soluţionate prin Curtea de 

Arbitraj Dambovita; 
 Participarea gratuita cu materiale de prezentare în standul CCIADb la târguri/ expoziții; 
 Furnizarea gratuita de informații privind: oferte, cereri de oferte, oportunități de colaborare în 

țară și străinătate, misiuni economice, forumuri de afaceri, congrese, conferinte; 
 Participarea la seminarii de informare organizate de CCIADb; 
 Participarea la reuniuni cu oficialități locale, județene sau centrale; 
 Facilitarea contactelor de afaceri cu parteneri din țară și străinătate; 
 Participarea gratuita la simpozioane și întâlniri de afaceri organizate de CCIADb; 
 Furnizarea gratuită de servicii de consiliere, îndrumare și asistență operațională; 
 Folosirea spațiilor din incinta CCIADb pentru un eveniment anual / întâlnire business. 

 

PACHET BASIC – 100 LEI 

 Transmiterea gratuită a newsletterului CCIADb/ informări/ modificări legislative 
 Furnizarea gratuita de informații privind: oferte, cereri de oferte, oportunități de colaborare în 

țară și străinătate, misiuni economice, forumuri de afaceri, congrese, conferinte; 
 Participarea la seminarii de informare organizate de CCIADb; 
 Participarea la reuniuni cu oficialități locale, județene sau centrale; 
 Facilitarea contactelor de afaceri cu parteneri din țară și străinătate; 
 Participarea gratuita la simpozioane și întâlniri de afaceri organizate de CCIADb; 



INFO BUSINESS  
ANUL 2020, UN AN AL SOLIDARITĂȚII 
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Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, vă oferă, lunar, posibilitatea de a 

vă promova  societatea și activitățile pe care le desfășurați. Dacă sunteți interesați să vă 

promovați activitatea, vă rugăm să ne transmiteți un scurt material de informare (maxim 

1.500 de caractere cu  tot cu spații), împreună cu  1-2 imagini, cel târziu până pe data de 

25 ale fiecărei luni, acesta urmând să fie publicat în viitoarea ediție a newsletterului. 

Materialele de promovare vor fi transmise pe adresa de e-mail: info@cciadb.ro 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la: 0245.210.318 și 

info@cciadb.ro 


