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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA  
CAMEREI DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ DÂMBOVIȚA  

2021 
 

 În concordanță cu misiunea și atribuțiile prevăzute în Legea camerelor de comerț și industrie 

din România nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare, Statutul Camerei de Comerț, 

Industrie și Agricultură Dâmbovița, Regulamentul de organizare și funcționare, organigrama și alte 

reglementări legale cu impact asupra activității sale, ca organizație autonomă, neguvernamentală, de 

utilitate publică, fără scop patrimonial, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița a 

desfășurat în perioada de referință a raportului (01.01.2021 – 31.12.2021), activități specifice: 

• de susținere, sprijin și promovare a membrilor săi, punând accent pe furnizarea de informații 

de interes pentru mediul de afaceri;  

• servicii suport pentru înființarea firmelor;  

• consultanță și asistență pentru dezvoltarea afacerilor; 

• organizarea de cursuri de formare; 

• alte evenimente de promovare și reprezentare a intereselor membrilor și a comunității de 

afaceri din Dâmbovița.  

 

În perioada analizată (01.01.2021 - 31.12.2021), conducerea Camerei de Comerț, Industrie și 

Agricultură Dâmbovița a fost realizată după cum urmează: 
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- Președinte: CALCAN VALENTIN GIGEL – GRUPUL INDUSTRIAL ALCA SRL – HOTEL PEȘTERA 

- Vicepreședinte: PUȘCARU CRISTIAN VALERIU BOGDAN – HRIST SRL 

- RUSESCU GELU, membru de drept al Colegiului, conform art. 31, alin. 3 din Statutul CCIA 

Dambovita 

- MOLDOVEANU FLORINA ANTOANETA – MIB SAFE GUARD SRL 

- CIOACĂ NICOLAE GABRIEL – PRO STRATEGY CONSTRUCTION SRL  

- DRUGĂ MIHAIL – IGO SA GĂEȘTI 

- IONIȚĂ ALIN DAMIAN – GEO-STING SRL 

- LOPĂTARU MANOIL FLORIN – MANOIL TRANS SRL 

- ȘTEFAN DUMITRU – ROMSTYL IMPEX SRL 

 

În perioada analizată, activitatea organelor de conducere ale CCIA Dâmbovița s-a înscris în prevederile 

statutare, astfel:  

 

❖ Adunarea generală anuală a membrilor CCIADb s-a întrunit statutar în data de 12 aprilie 2021; 

❖ În cursul anului 2021, Colegiul de Conducere al CCIADb s-a reunit cu regularitate, conform 

statutului, iar în cadrul acestor ședințe s-au dezbătut și adoptat hotărâri referitoare la 

problemele curente ale activității CCIADb pentru anul 2021; 

  
DEPARTAMENTELE funcționale ale CCIADb au oferit în perioada de referință, anul 2021, 

servicii suport pentru înființarea și dezvoltarea afacerilor, informații, consultanță economică, 

juridică, financiară, comercială  

 

 

DEPARTAMENTUL PROMOVARE,  

ORGANIZARE EVENIMENTE, TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII 

 

Reprezentativitatea Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița este dată, atât de 

numărul de membri și de ponderea acestora în economia din Dâmbovița, cât și de numărul de firme 

care au apelat la serviciile și la sprijinul nostru de-a lungul timpului. 

Membrii Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița în cursul anului 2021: 23 

membri 

În vederea menținerii unei continuități, pentru anul 2021, au fost păstrate cele trei pachete, 

cu serviciile aferente: 



  
2021 

 
 

 

 

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 

 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; 
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• 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 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 
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• 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; 

 

Pentru îmbunătățirea vizibilității CCIADb, precum și pentru o promovare activă și sistematică 

a ofertei de servicii către mediul de afaceri, s-au realizat următoarele:  

📝 Transmiterea constantă a informațiilor de interes prin corespondență directă (e-mail);  

📝 Publicarea constantă a informațiilor de interes pentru mediul de afaceri pe pagina de 

facebook a CCIADb - https://www.facebook.com/cciadb.ro și/ sau profilul de linked in al 

CCIADb; 

📝 Publicarea de articole, interviuri în mass-media, comunicate de presă cu prilejul tuturor 

evenimentelor sau activităților de interes pentru mediul de afaceri.  

 

 
 

EVENIMENTE  
2021 

 
     11 martie 2021 - Seminar: RELAȚIILE DE MUNCĂ ANGAJAT/ANGAJATOR 

 

https://www.facebook.com/cciadb.ro%20și/
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11 martie 2021 Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița în parteneriat cu Inspectoratul 
Teritorial de Muncă Dâmbovița și cu Filiala Dâmbovița a Corpului Experților Contabili au organizat, 
seminarul de informare „Relațiile de muncă angajat/angajator”. S-au dezbătut probleme privind 
telemunca, condițiile și limitele în care aceasta se poate desfășura, responsabilitățile părților, 
obligativitatea suportării de către angajator a costurilor pe care aceasta le prevede, dar și ce trebuie 
să cuprindă contractul de muncă, sau actul adițional încheiat pentru trecerea la acest tip de activitate.  

Un alt subiect, pentru care participanții au dovedit interes, în cadrul întrebărilor adresate, a fost modul 

de operare în Registrul General de Evidență a Salariaților a oricărei modificări, anterior intrării în 

vigoare a acesteia, ce tipuri de informații trebuie transmise în REVISAL de către angajatori, dar și ce 

trebuie să conțină dosarul personal al angajaților. 

 

     18 martie 2021 - Conferința – FEMEIA, MODEL DE LEADER 

 

18 martie 2021 Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița a parcurs un prim pas în 

promovarea leadership-ului feminin, organizând prima conferință din județul Dâmbovița, dedicată 

femeilor.  Conferința – FEMEIA, MODEL DE LEADER, s-a desfășurat online, pe platforma Zoom, pe 

durata a trei ore, timp în care doamne remarcabile, atât din mediul privat, cât și din mediul public, și-

au împărtășit experiențele. 

Conferința a îmbinat viziunea și perseverența, leadership-ul feminin și solidaritatea, reprezentând un 
ghid de bune practici despre cum transformăm obstacolele în oportunități. S-au purtat discuții privind 
experiențe care au marcat activitatea fiecăreia în pandemie, privind capacitatea de adaptare la noile 
provocări și aplicarea lecției rezilienței. 
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     15 aprilie 2021 - Seminar: ADAPTAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LA NEVOILE PIEȚEI MUNCII 

 

 

15 aprilie 2021 Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița a organizat Dezbaterea online 

– Adaptarea învățământului la nevoile pieței muncii – dialog, puncte de vedere, soluții. Evenimentul 

face parte dintr-un proiect amplu de conștientizare asupra importanței adaptării învățământului la 

cerințele dintr-o piață a muncii extrem de dinamică. 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița militează pentru echilibrarea şi regândirea 
sistemului educaţional în concordanţă cu necesităţile economiei. 
Piața muncii este în continuă schimbare, iar procesul este accelerat de numeroase motive: economia 
puternic transformată de pandemie; tehnologiile care aduc digitalizarea, lipsa locurilor de muncă din 
această perioadă pandemică, scăderea numerică a studenților/ elevilor, abandonul școlar, capacitatea 
redusă a angajatorilor de a oferi, tinerilor, locuri de muncă, lipsa muncitorilor calificați, dispariția 
meseriilor vechi. 

 

     20 aprilie 2021 - PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ – CONTEXT ACTUAL 

 



  
2021 

 
 

 

 

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 

 

8 

20 aprilie 2021 Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, în parteneriat cu TRIVENTO 

BUSINESS GROUP și PROJECT MANAGEMENT SOLUTION a organizat seminarul de informare 

„Programul Național de Dezvoltare Rurală – Context actual”. 

Evenimentul face parte dintr-un amplu proiect de informare, pentru mediul de afaceri din județul 

Dâmbovița, și nu numai, dar și pentru noii antreprenori care doresc sprijin pentru investiții în 

exploatații agricole, sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, pentru dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii agricole și silvice. 

Seminarul, s-a bucurat de un real succes și de participarea a numeroase persoane, din diferite județe 

ale țării. 

 

     20 mai 2021 - Seminar: ASPECTE JURIDICE, FISCALE ȘI CONTABILE PRIVIND AFACEREA TA 

 

20 mai 2021 Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, în parteneriat cu Corpul Experților 

Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), filiala Dâmbovița a organizat, pe 20 mai 

2021, pe platforma Zoom, un seminar gratuit referitor la aspectele juridice, fiscale și contabile privind 

formele de organizare ale unei afaceri. Seminarul s-a adresat, atât celor care doresc să își înființeze o 

afacere, cât și celor doresc să își reinventeze afacerea. 

S-a discutat despre: cum să începi o afacere, rolul fiscalității, taxe, impozite, contribuții, rolul 

contabilității și elementele esențiale pentru reinventarea afacerii. 
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     03 iunie 2021 - Seminar REdu REfolosește REciclează – ASPECTE LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL 

PROTECȚIEI MEDIULUI ȘI A GESTIONĂRII DEȘEURILOR 

 

 

 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița în parteneriat cu Agenția pentru Protecția 

Mediului Dâmbovița a organizat un seminar gratuit de informare cu tema: “REdu REfolosește 

REciclează – Aspecte legislative în domeniul protecției mediului și a gestionării deșeurilor”. 

Seminarul s-a desfășurat online, pe platforma Zoom, fiind alcătuit din prezentări ale doamnei MIRICĂ 

DORELA, consilier al Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița, fiind urmate de o sesiuni de 

întrebări și răspunsuri pe temele aflate în discuție. 

Tematica abordată a fost: prevenirea apariției deșeurilor, reutilizarea deșeurilor, reciclarea deșeurilor. 

 

    22 septembrie 2021 – EVENIMENT LANSARE DE PRODUS -  Camera de Comerț, Industrie și 

Agricultură Dâmbovița, în parteneriat cu Salarium, prima platformă de plată a avansului salarial din 

România, a organizat un eveniment de lansare produs,  PLATA INSTANTĂ A AVANSULUI SALARIAL. 
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    07 - 09 Decembrie 2021 - Hotel Peștera 

REUNIUNEA NAȚIONALĂ A PREȘEDINȚILOR CAMERELOR DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE JUDEȚENE 

 

 

În această perioadă a avut loc Reuniunea Națională a Președinților Camerelor de Comerț Județene, 

reuniune ce a reprezentat un bun prilej de a promova idei, proiecte, de a se discuta despre “cadrul 
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legislativ care trebuie să sprijine mediul privat, dar și despre colaborarea Camerelor Județene cu 

administrațiile județene – factor deosebit de important în dezvoltarea unităților administrativ-

teritoriale. 

 

    16 decembrie 2021 - GALA TOPUL FIRMELOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, EDIȚIA A XXVIII-A 

 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovita a premiat pe 16 decembrie 2021, 

excelenţa în afaceri. Ediția 2021 a evenimentului Topul Firmelor din județul Dâmbovița a fost o 

ediție premium. Companiile care s-au regăsit  în Top au fost cele care în anul 2020 au învins frica 

de necunoscut, care au știut să se redescopere și să se reinventeze.  

La realizarea clasamentului Topul Firmelor din Dâmbovița 2021 au fost analizate 11.151 de 

bilanţuri financiar-contabile ale companiilor active în județul Dâmbovița. Dintre acestea, 1.297 de 

bilanțuri au intrat în competiția pentru primele 5 poziții în clasament, în conformitate cu 

metodologia de realizare a topurilor de firme.  

În ierarhia Topul Firmelor din județul Dâmbovița 2021 s-au calificat pe prima poziție un număr 

de 493 de companii, pe locul al doilea 286 companii, iar cea de-a treia poziție este ocupată de 211 

companii. 

Indice al reușitei în afaceri, Gala Topul Firmelor din județul Dâmbovița din 16 decembrie 2021 

a premiat antreprenorii din diferite sectoare de activitate.  
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S-au decernat premii EXECELENȚA ÎN AFACERI pentru următoarele categorii: 

• EXPORTATORI DE TOP categoria INDUSTRIE 

• EXCELENȚA ÎN BANKING  

• ASIGURATORI DE TOP 

• SERVICII 

• TURISM 

• CONSTRUCȚII 

• CERCETARE DEZVOLTARE ȘI HIGH TECH 

• COMERȚ 

• INDUSTRIE 

Au fost invitați oficialități din administrația locală și județeană, persoane decidente din 

instituțiile publice. A fost un bun prilej pentru fiecare în parte de a schimba opinii, idei, proiecte 

de viitor. Avem nevoie de un parteneriat onest între administrație și antreprenori astfel încât 

împreună, să putem așeza, zi de zi, noi cărămizi pentru dezvoltarea județului nostru. 

 

    20 decembrie 2021 - PARTENERIAT CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ 

DÂMBOVIȚA – AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD – MUNTENIA 
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Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița poate fi un partener județean important al ADR 

SUD MUNTENIA spre a asigura o bună și rapidă legătură cu mediul de afaceri dâmbovițean. Veștile 

sunt optimiste, Programul Operațional Regional Sud Muntenia este cel mai avansat pe circuitul de 

aprobare din CE. Domnul Director General, Liviu Mușat, susține că până la jumătatea anului viitor vom 

avea și primele Ghiduri, ceea ce ar însemna un important stimulent pentru mediul de afaceri. 

 

 

DEPARTAMENTUL CERTIFICATE DE ORGINE 

 

1. ELIBERARE CERTIFICATE DE ORIGINE 

Camerele de Comerţ sunt abilitate să emită certificate de origine, prin Legea 335/2007. 
Certificatul de origine este un document utilizat în comerţul internaţional. 

În decursul anului 2021, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița a eliberat un 
număr de 3.051 certificate de origine, față de anul 2020 – 2.540 certificate.  

Venituri din Certificate de origine (2020): 516.840 lei 
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Venituri din Certificate de origine (2021): 626.408 lei 

 

2. 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 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. 

 
Venituri din Vizări documente comerciale externe (2020): 8.510 lei 
Venituri din Vizări documente comerciale externe (2021): 5.745 lei 
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DEPARTAMENTUL JURIDIC ȘI CONSULTANȚĂ SOCIETĂȚI 

 

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.  

Principalele servicii oferite în condițiile Legii camerelor de comerț și industrie din România nr. 

335/ 2007, cu modificările și completările ulterioare și ale Statutului Camerei de Comerț, Industrie și 

Agricultură Dâmbovița, în cadrul Departamentului Juridic și Consultanță societăți sunt următoarele:- 

 - activităţi de asistenţă şi consultanţă pentru comercianţi; 

-  servicii de asistenţă pentru înregistrarea în registrul comerţului; 

-   îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare a formularelor;  

-   obţinerea rezervării denumirii firmei;  

-   pregătirea documentaţiei în vederea înregistrării în Registrul Comerţului;  

-   tehnoredactarea contractului doveditor al sediului social/profesional;  

- redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor 
sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;  

- redactarea actului constitutiv şi a actului adiţional al persoanelor juridice supuse obligaţiei de 
înregistrare în Registrul Comerţului;  

-  prestarea de servicii de consultanţă în vederea obţinerii avizelor/autorizaţiilor de funcţionare;  
-  obţinerea avizelor/autorizaţiilor de funcţionare;  

- depunerea la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal a 
documentelor în vederea înregistrării în registrul comerţului;  
 

De asemenea, în cadrul Departamentului Juridic  și Consultanță Societăți, se întocmesc și se 

redactează documente cu caracter juridic, specifice Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură 

Dâmbovița precum  Avize de Forță Majoră și Certificate constatatoare pentru atestarea calității de 

IMM.  

În perioada de referință a raportului (01.01.2021 – 31.12.2021) s-au întocmit și soluționat 

aproximativ 2000 dosare pentru înființare de societăți și înregistrarea modificărilor ulterioare și s-au 
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tehnoredactat actele constitutive si/sau actele adiționale, aferente acestor dosare  + 3 avize forță majoră, 

față de anul 2020 – aproximativ 800 dosare.   

Venituri Departamentul Juridic și Consultanță Societăți (2021):  

- Sediu: 296.130 lei 

- Punct de lucru: 388.462 lei 

TOTAL: 684.592 lei 

 

Venituri 2020 (total): 415.449 lei 

 

CURTEA DE ARBITRAJ COMERCIAL DE PE LÂNGĂ CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI 

AGRICULTURĂ DÂMBOVIȚA 

Arbitrajul comercial reprezintă o formă de jurisdicție alternativă rapidă, cu taxe reduse 

comparativ cu instanța de judecată, fiind o modalitate de soluționare, recomandată cu precădere  

litigiilor comerciale flexibile, beneficiind totodată de calitatea și confidențialitatea actului de justiţie. 

Departamentul Juridic și Consultanță Societăți din cadrul Camerei de Comerț, Industrie și 

Agricultură Dâmbovița asigură Secretariatul Curții de Arbitraj și oferă consultanță gratuită de 

specialitate cu privire la activitatea Curţii de Arbitraj, atât telefonic, cât și prin email. 

 În perioada de referință a raportului (01.01.2021 – 31.12.2021) s-au înregistrat și soluționat prin 

arbitrajul comercial, 2 dosare.  

Venituri din arbitraj (2021): 30.994 lei 

Cheltuieli arbitraj (2021): 27.908 lei 

Venituri din arbitraj (2020): 22.450 lei 

Litigiile între comercianți sunt nedorite, dar sunt inerente, iar arbitrajul comercial, prin rapiditatea 

rezolvării litigiului, se poate dovedi soluția cea mai potrivită pentru că pune în prim plan, timpul. 
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CONCLUZII: 

CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ DÂMBOVIȚA rămâne preocupată 
permanent pentru dezvoltarea și diversificarea portofoliului de servicii și activități desfășurate în 
favoarea membrilor săi și a mediului de afaceri în ansamblul său.  

În acest scop, strategia de dezvoltare a serviciilor noastre are ca suport analiza permanentă 
a nevoilor membrilor și adaptarea la cerințele comunității de afaceri din județul Dâmbovița.  

La nivelul anului 2021 au fost realizate: 
✓ Venituri totale de 2.122.622 lei din care venituri din activitățile fără scop patrimonial 

(cotizații membri, sponsorizări, proiecte) 660.250 lei și venituri din activități 
economice 1.462.372 lei 

✓ Cheltuieli totale în sumă de 1.637.351 lei, din care cheltuieli aferente activităților 
făsă scop patrimonial 376.170 lei și cheltuieli aferente activităților economice 
1.261.181 lei,   

✓ Excedent în sumă de 485.271 lei.  
La nivelul anului 2020 au fost realizate 2.770.923 lei și cheltuieli totale 2.666.430 lei, 

excedent 104.493 lei 
Din analiza activității desfășurate a rezultat o creștere calitativă a principalelor activități, cu 

impact pozitiv asupra imaginii instituției pe plan local și național.  


