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“Obiectivul meu este acela de a transforma Camera într-un Club de Afaceri. Îmi 
doresc să devină locul unde membrii săi printr-o simplă strângere de mâini, să poată 
încheia contracte cu o siguranță mai mare decât cea oferită de asistența marilor case 
de avocatură” 

Valentin Calcan  
Președinte Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița

DE CE CAMERA DE COMERȚ?

Director General
stefania.stroica@cciadb.ro 

    Camera de Comerț 
este parte din istorie
În data de 30 
septembrie 1864, 
Domnitorul Alexandru 
Ioan Cuza semnează 
Decretul Domnesc 
1363 privind înființarea 
Camerelor de Comerț 
și Industrie. Proiectul 
urmărea consolidarea 
noului stat românesc 
și modernizarea 

acestuia, prin crearea unor instituții care să conecteze 
Principatele Române la sistemul economic capitalist 
occidental, devenit, în a doua jumătate a secolului 
XIX, modelul politic, economic și cultural al României.

    Camera de Comerț  este despre oameni și business
Învățăm în permanență de la oamenii pe care îi admirăm, 
de la oamenii ca noi și ne inspiră să auzim despre 
începuturile umile ale unor mari realizări, pentru că 
știm că într-o zi vom ajunge acolo unde vrem să fim. 
Avem nevoie de simboluri la care să ne uităm 

atunci când avem nevoie de recalibrare, 
iar liderii reprezintă astfel de persoane.
Indiferent de domeniu, noi, cei cu spirit 
întreprinzător, avem mereu ceva nou în plan.

    Camera de Comerț este antreprenoriat
Antreprenorii nu sunt nici pe departe perfecți. Din contră!
Ei au acel amestec de trăsături, bune și 
rele, de care este nevoie pentru a reuși.
Se deosebesc atât prin capacitatea de a înțelege 
concepte economice, de a sesiza oportunități și de a 
reuși să convingă clienți și furnizori, cât și prin câteva 
trăsături ce țin de personalitate, de auto-control, 
de viziune și de abilitatea de a relaționa cu oameni.

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița 
oferă servicii integrate privind iniţierea şi derularea 
afacerilor, surse de finanţare, consultanţă fiscală, 
găsirea de noi parteneri de afaceri, extinderea afacerilor 
pe plan internaţional, implementarea de proiecte 
cu finanţare externă, consultanţă privind inovarea 
şi accesul la noi tehnologii, protecţia proprietăţii 
intelectuale, şi în domeniul responsabilităţii sociale.
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PROMOVARE -  COMUNICARE- P.R.
VIZIBILITATE ÎN BUSINESS

Simona Dodan, Specialist Relații Publice
simona.dodan@cciadb.ro

      Serviciile noastre de promovare, comunicare și 
PR vă stau la dispoziție sub forma unei platforme 
complexe, diversificate și moderne.
Oferim, astfel, tuturor celor interesați un portofoliu-
suport de servicii, prin revista proprie   “INFO 
BUSINESS” (editată în format electronic), prin 
broșurile evenimentelor pe care le organizăm, 
prin publicații și lucrări editate de către Camera de 
Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, cât și pe 
site-ul nostru www.cciadb.ro.

    Camera de Comerț, Industrie și Agricultură 
Dâmbovița, își propune organizarea de seminarii 
periodice de informare a mediului de afaceri din județul 
Dâmbovița referitoare la noutățile din domeniul 
fiscal, clarificarea unor aspecte privind aplicabilitatea 
actelor normative specifice asigurărilor de sănătate, 
noua legislație a muncii, aspecte de drept comercial, 
seminarii și conferințe organizate în parteneriat cu 
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați 
din Romînia – Filiala Dîmbovița.

Conferința online FEMEIA – MODEL DE LEADER

Anul 2021 aduce la Târgoviște, în data de 18 martie, ora 
13.00, prin intermediul Camerei de Comerț, Industrie 
și Agricultură Dâmbovița, Conferința online - FEMEIA, 
MODEL DE LEADER, ce are ca scop scoaterea femeii din 
tipare și plasarea acesteia în centrul unei societăți care 
se reinventează în permanență. 
Ne propunem un dialog care să îmbine strategia, 
viziunea, perseverența şi leadership-ul, o dezbatere 
moderată despre cum transformăm obstacolele în 
oportunități și cum putem să ne susținem reciproc.
Vom vorbi despre adaptare, reinventare, motivație, 
priorități, bune practici cu femei de afaceri/ creatoare 
de business, din învățământ, administrație, sănătate, 
cultură.

Subiecte:
• 2020, UN AN AL REINVENTĂRII, AL PROVOCĂRILOR;
• 2021, TENDINȚE, O NOUĂ VIZIUNE;
• MOTIVAȚIA ACTIVITĂȚII ANTREPRENORIALE;
• MODELE DE BUSINESS;
• IDEI PENTRU CEI CARE SE TEM DE PAȘII ÎN 

ANTREPRENORIAT; 
• ROLUL FEMEII LEADER.



www.cciadb.ro  
INFO BUSINESS    

4

Considerăm că într-o eră a provocărilor economice, 
femeia secolului XXI, cu spirit antreprenorial, cu dorință 
de afirmare și abilități de leadership, reprezință principalul 
motor care poate salva lumea de la un viitor impas 
economic și social!

• Suport acordat firmelor în vederea participării la 
târguri și expoziții locale, naționale, internaționale
Alături de organizarea propriu-zisă, de manifestări 
expoziționale pe plan local, în țară și în străinătate, Camera 
de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, sprijină 
societățiile în vederea participării individuale la târguri.

• Facilități ROMEXPO pentru Membrii Camerei de 
Comerț
Parteneriatul derulat între Camera de Comerț, Industrie 
și Agricultură Dâmbovița și ROMEXPO S.A., cel mai mare 
organizator de târguri și expoziții din România, facilitează 
firmelor care dețin calitatea de membru al organizației 
noastre, avantajul de a participa la târguri și expozițiile 
de la Romexpo în condițiile acordării de discount-uri 
importante.
https://www.romexpo.ro/ro/ - Te așteptăm alături de noi 
în orșul din mijlocul orașului!

• Organizare de evenimente de prezentare de firmă / 
lansare de produse;
Putem contribui la o mai eficientă promovare a firmei Dvs. 
prin organizarea de evenimente dedicate – prezentări de 
firmă, lansare și prezentare de produse / servicii prin:
→  organizarea de evenimente: prezentări de firmă – 
produse – servicii, seminarii, conferințe de presă pentru 
firme;
→  realizarea de materiale de promovare;
→  consultanță privind promovarea.

• Organizarea de Simpozioane / Forumuri de Afaceri / 
Întâlniri B2B/ Sesiuni de networking;
Pentru că ziua de mâine reprezintă deja o poartă 
deschisă spre viitor, privind în perspectivă, majoritatea 
manifestărilor expoziționale, simpozioanelor, a 
forumurilor de afaceri și a întâlnirilor B2B, sesiunilor de 
networking se mută în spațiul online.

• Diseminarea de materiale de promovare ale firmelor
Vă puteți promova compania prin expunerea materialelor 
de prezentare – cataloage, mape, pliante, flyere, roll-up-
uri – în spațiul destinat promovării societăților din sediul 
Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița. 

  Vă puteți promova 
compania prin expunerea 
materialelor de prezentare 
– cataloage, mape, 
pliante, flyere, roll-up-
uri – în spațiul destinat 
promovării societăților din 
sediul Camerei de Comerț, 
Industrie și Agricultură 
Dâmbovița.

• Promovare prin intermediul site-ului www.cciadb.ro
Puteți folosi site-ul Camerei de Comerț, Industrie și 
Agricultură Dâmbovița, ca pe un important instrument 
în promovarea firmei Dvs, întrucât vă oferim vizibilitate 
în rândul vizitatorilor din țară și din străinătate, potențiali 
clienți / parteneri pentru afacerea pe care o derulați. În 
cadrul acestei platforme de promovare, vă puteți plasa 
oferta în cadrul secțiunii OPORTUNITĂȚI DE AFACERI 
sau în secțiunea de MEMBRI, dacă sunteți membru al 
organizației noastre.  
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• Promovare prin intermediul newsletter-ului 
INFO BUSINESS
 Revista INFO BUSINESS, publicația Camerei de Comerț, 
Industrie și Agricultură Dâmbovița reprezintă un 
important instrument de promovare al activității Camerei, 
al economiei din Dâmbovița și al comunității sale de 
afaceri – în ansamblu, precum și a firmelor care o compun. 
Revista în format pdf se distribuie în rândul partenerilor 
instituționali ai Camerei de Comerț – din administrația 
locală și centrală, din sistemul cameral românesc, precum 
și în rândul comunității de afaceri. Puteți fi prezenți în 
cuprinsul publicației INFO BUSINESS cu machete de 
promovare, cu interviuri, articole de prezentare sau alte 
materiale.

• Gala “Topul Firmelor din Dâmbovița”

TOPUL FIRMELOR DIN DÂMBOVIȚA, este organizat în 
conformitate cu Legea 335/2007 a Camerelor de Comerț 
și Industrie din România și este realizat pe baza unei 
metodologii unitare la nivel național având informații 
financiare de la Ministerul Finanțelor Publice privind cifra 
de afaceri netă, profitul din exploatare, eficiența utilizării 
resurselor umane și a utilizării capitalului angajat și 
informații despre firmele înregistrate de la Oficiul Național 
al Registrului Comerțului.

Topul este construit pe baza unei metodologii clare, 
transparente și unitare la nivel național, implementată de 
Camerele de Comerț în toate județele țării. 

SĂ CREȘTEM ÎMPREUNĂ!

 Astăzi, termeni ca proiect, cerere de finanțare, apelul de 
proiecte, depunere de proiect, fonduri au devenit unele 
dintre cele mai utilizate cuvinte ale comunicării și ale 
vocabularului de afaceri, în mod special. 
    

Datorită fondurilor europene nerambursabile, proiecte 
mari sau mici, din domenii diverse reprezintă șansa pe 
care entitățile câștigătoare de finanțări o au pentru a se 
putea dezvolta, datorită investițiilor realizate din bani 
europeni, oamenii lucrează, inovează sau își încep propria 
afacere. 
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   Pentru activitatea Camerei de Comerț, Industrie și 
Agricultură Dâmbovița implementarea proiectelor reprezintă 
una dintre activitățile principale, care are ca scop, atât propria 
evoluție, cât și promovarea intereselor și sprijinirea dezvoltării 
membrilor și beneficiarilor săi.
Anul 2021 ne-a întâlnit, implementând 2 proiecte finanțate 
prin Programul Operațional Capital Uman (POCU). 

  Strategia POCU urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare 
a resurselor umane în ansamblul programelor și politicilor 
publice ale României și are în vedere valorizarea capitalului 
uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor.
   
    Cu intervenţii integrate planificate în domeniul ocupării 
forţei de muncă, al incluziunii sociale și educaţiei, POCU va 
funcţiona ca un mijloc de stimulare a creşterii economice şi a 
coeziunii şi va susţine atingerea obiectivelor stabilite în cadrul 
altor provocări de dezvoltare - competitivitate, infrastructură, 
administrare şi guvernanţă - contribuind astfel la îndeplinirea 
obiectivelor asumate de România în contextul Strategiei 
Europa 2020.

   Valorificarea potențialului forței de muncă, crearea 
condițiilor pentru creșterea gradului de participare pe piața 
muncii și accesul la locuri de muncă de calitate sunt prioritare 
pentru atingerea obiectivelor de competitivitate economică, 
sustenabilitate și incluziune.

    Pe fondul condițiilor dificile generate de criza economică 
la care se adaugă progresul tehnologic și, nu în ultimul rând, 
îmbătrânirea populației, economia românească se confruntă 
cu probleme serioase în domeniul utilizării forţei de muncă, 
cu o serie de distorsiuni pe piaţa muncii, care se traduc prin 
coexistenţa unui deficit de forţă de muncă, în anumite ramuri 
economice sau zone geografice, cu slaba utilizare a acesteia pe 
ansamblu. 

ICAR, ID Proiect 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.
Perioada de implementare: 23.10.2019 – 22.04.2021
Parteneriat:
• Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița – 
Solicitant
• Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița – Partener 1
• Asociația Înapoi la Muncă – Partener 2 

SAIDAC, ID Proiect 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 îmbunătățirea 
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 
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 De asemenea, Camera de Comerț, Industrie și 
Agricultură Dâmbovița, prin Departamentul Fonduri 
Guvernamentale și Europene s-a alăturat inițiativei de 
digitalizare a IMM-urilor din România – Program cu 
finanțare nerambursabilă de 90%, propunând soluții 
la cheie compatibile cu activitățile și cheltuielile din 
cadrul programului de digitalizare.

alina.briceag@cciadb.ro 
Alina Briceag – Coordonator Departament 
Fonduri Guvernamentale și Europene

simona.dodan@cciadb.ro 
Simona Dodan, Specialist Relații Publice

alexandra.pirlea@cciadb.ro 
Alexandra Pîrlea, Specialist Relații Publice

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

Perioada de implementare: 31.10.2019 – 30.04.2021
Parteneriat:
• Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița – 
Solicitant
• Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița – Partener 1
• Asociația Înapoi la Muncă – Partener 2 

Prin această inițativă, Camera de Comerț, Industrie 
și Agricultură Dâmbovița vine în sprijinul mediului de 
afaceri, al antreprenorului, oferindu-i posbilitatea de 
utilizare a tehnologiilor digitale pentru a schimba un 
model de afceri, pentru a oferi noi venituri și oportunități 
de producere a valorii; este procesul de a trece la o 
afacere digitală.
 https://www.cciadb.ro/finantari-fonduri-europene/
digitalizarea-romaniei/ 
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CURSURILE – UN RESTART ÎN CARIERĂ

alina.briceag@cciadb.ro
Alina Briceag – Inspector Resurse Umane

Există momente în viață când  ajungi să îți doresti o 
profesie nouă, o nouă șansă de a te reprofila pe plan 
profesional sau îți dorești să începi o afacere nouă si ai 
nevoie de o diplomă în acel domeniu, îți doresti să fii 
calificat din punct de vedere profesional, iar pentru a se 
întâmpla acest lucru, este necesar să apelezi la cursuri de 
formare profesională.

   Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, 
prin Departamentul Resurse Umane și Formare 
Profesională este furnizor de formare profesională 
continuă, obiectivul principal fiind ca expertiza în 
domeniul formării profesionale să interacționeze cu 
cerințele comunității de afaceri, a persoanelor fizice, în 
domeniul formării profesionale, astfel încât programele 
organizate să aibă utilitate practică. 

   Oferta noastră de pregătire este adaptată continuu la 
nevoile mediului de afaceri şi a specificităţii pieţei muncii. 
Proiectăm programe de pregătire flexibile adaptate 
interesului şi nivelului de pregătire al participanţilor.
   Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița 

oferă posibilitatea participării la cursuri acreditate de 
către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), 
cursanţii obtinând la finalul cursului, în urma unui 
examen, un certificat de absolvire recunoscut de 
Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei.
Atunci când îți dorești să îți schimbi cariera, una dintre 
cele mai importante alegeri pe care o poți face, este să 
alegi cea mai eficientă metodă prin care te poți încadra 
profesionist într-un anumit domeniu, mai exact alegerea 
acelui curs de calificare profesională care îți poate oferi 
diploma în domeniul în care îți dorești să lucrezi.

Avantaje:
• vei reuși să obtii noi abilități și să reușești să te califici 
într-un nou domeniu;
• vei studia într-un domeniu diferit, vei putea alege noi 
oportunități în ceea ce priveste cariera profesională, 
diverse calificări oferă mai multe posibilităti de angajare;
• chiar daca ai un loc de muncă stabil, o nouă calificare te 
poate ajuta să dobândești o promovare în cadrul firmei 
sau poate chiar vei reuși să îți creezi propria afacere;

Cursurile care oferă calificare și specializare într-un 
anumit domeniu ajută persoanele care doresc să lucreze, 
asigurând-le dezvoltarea competențelor profesionale 
prin furnizarea de informații cu scopul inițierii și 
perfecționării. În același timp, acestea sunt dedicate 
deopotrivă persoanelor care lucrează și acelora care se 
află în căutarea unui loc de muncă.
Cursurile de calificare sunt cea mai bună posibilitate 
care este pusă la dispoziția persoanelor dornice să își 
dezvolte cunostintele teoretice și practice în vederea 
unei schimbări în plan profesional, dar nu numai. Cu 
ajutorul lor te poti specializa în profesia pe care deja o 
urmezi sau îți poti explora o pasiune sau un hobby.
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CONSULTANȚĂ PROBLEME DE COMERȚ EXTERIOR

Camerele de Comerţ sunt abilitate să emită certificate de 
origine, prin Legea 335/2007. Certificatul de origine este 
un document utilizat în comerţul internaţional.
Documentele sunt completate de către exportator sau 
agentul său şi certificate de către un organism emitent 
(Camere de Comerţ), care atestă că marfurile de export, 
au fost în întregime produse, fabricate sau prelucrate 
într-o anumită ţară.
Certificatele de origine se emit atât pentru exportul 
românesc direct, cât şi pentru implementarea 
proiectelelor finanţate prin programele de finanţare 
externă.
Certificatul de origine este folosit la exportul definitiv de 
bunuri şi atestă originea acestora reprezentând o etapă 
premergătoare stabilirii taxelor vamale de import. Un 
bun are originea într-o anumită ţară dacă este obţinut 
integral, fabricat sau prelucrat în respectiva ţară într-o 
proporţie semnificativă.
La eliberarea certificatul de origine, Camera de Comerț, 
Industrie și Agricultură Dâmbovița solicită exportatorului 
român următoarele documente:
• declaraţia de origine
• factura externă
• certificatul de înregistrare a firmei la Registrul 
Comerţului
• acreditiv şi/sau contract
• împuternicire/delegaţie
• alte documente care să ateste originea: certificat 
de origine străin, declaraţie vamală, fişă tehnologică a 
produsului etc.
La eliberarea certificatelor de origine necesare firmelor 
care derulează proiecte cu finanţare externă, se solicită 
în plus contractul de finanţare (încheiat între beneficiarul 
final şi autoritatea de finanţare).

  VIZARE DOCUMENTE COMERCIALE EXTERNE 
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița 
este abilitată, prin Legea 335/2007, cap. III, art. 28, 
alin. 2, lit. h, să vizeze la cerere alte documente pentru 
comerţul internaţional:
- factura de export / invoice;
- documente de atestare a societăților, a 
conducerii acestora și a specimenelor de semnătură;
- contractelor comerciale sau alte documente 
comerciale;
- specificații de ambalare, certificate fitosanitare;
- documente impuse pentru participare la licitații.
În cadrul contractelor referitoare la operațiuni de export 
beneficiarii pot impune ca documentele originale de 
export să fie vizate de Camera de Comerț pentru a atesta 
faptul că documentele au fost emise chiar de firma care 
face exportul. Întreaga responsabilitate asupra datelor 
înscrise în documente rămâne numai a firmei care le 
întocmește.
În vederea vizării documentelor pentru comerţ 
internaţional, solicitantul va depune un dosar cu 
următoarele documente:
- cerere scrisă adresată instituţiei, prin care se 
solicită avizarea documentelor necesare pentru comerţul 
internaţional cu menţionarea motivației - în original;
- documentul pentru care se solicită avizarea – 2 
exemplare originale
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SERVICII DE CONSULTANȚĂ PRIN INTERMEDIUL
CAMEREI DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ 
DÂMBOVIȚA

Obiectivul Departamentului Juridic și Consultanță 
Societăți din cadrul Camerei de Comerț, Industrie și 
Agricultură Dâmbovița este acela de a sprijini și reprezenta 
interesele întregii comunități de afaceri în raporturile cu 
Oficiul Registrului Comerțului și de a acorda consultanță 
juridică și antreprenorială, persoanelor fizice și juridice.

Serviciile Departamentului Juridic și Consultanță Societăți 
asigură identificarea oportunităților de afaceri, asigură 
asistență specializată, îndrumare prealabilă, precum 
și tehnoredactarea tuturor actelor necesare înființării, 
modificării structurii unei societăți, suspendării acesteia, 
până la dizolvarea și radierea din registru, întocmirea 
dosarului, depunerea și ridicarea actelor de la Oficiul 
Registrului Comerțului. 
 
Personalul Departamentului se bucură de o experință 
vastă cu precădere în sfera dreptului comercial și vă 
asigură soluționarea cu celeritate a cererilor. APELAȚI 
LA ECHIPA DEPARTAMENTULUI JURIDIC A CAMEREI DE 
COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ DÂMBOVIȚA!

Cătălina Rotaru – Șef Serviciu Juridic și 
Consultanță societăți
catalina.rotaru@cciadb.ro 

Diana Dumea – Consilier Juridic
diana.dumea@cciadb.ro

Agota Popa – Consultant Cameral
agota.popa@cciadb.ro

Mihaela Gheorghe – Consilier Juridic
mihaela.gheorghe@cciadb.ro 

În cadrul Departamentului Juridic și Consultanță 
Societăți se redactează documente cu caracter 
juridic, specifice Camerei de Comerț, Industrie 
și Agricultură Dâmbovița precum  Avize de Forță 
Majoră, Certificate constatatoare pentru atestarea 
calității de IMM, întocmirea planurilor de afaceri. 

Doar împreună putem merge înainte!
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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


