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RR  EE  GG  UU  LL  AA  MM  EE  NN  TT    

pprriivviinndd  oorrggaanniizzaarreeaa  şşii  ffuunnccţţiioonnaarreeaa    

CCaammeerreeii  ddee  CCoommeerrţţ  şşii  IInndduussttrriiee  a judeţului Dolj  
 

 
Capitolul I  DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1 

 Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, continuatoarea şi succesoarea 

de drept a Camerei de Comerţ Craiova, înfiinţată la 3 iulie 1865, în baza Legii din 30 

septembrie 1864, publicată în Monitorul Oficial nr. 220 din 2-14 octombrie 1864 şi a 

Decretului domnesc nr. 1363 din 15 octombrie 1864, publicat în Monitorul Oficial din 

16/28 octombrie - acte promulgate de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, reconstituită 

la 3 martie 1990 în temeiul Legii nr. 21/1924, persoană juridică de drept public 

recunoscută prin Hotărârea Guvernului României nr. 799/1990, este organizată şi 

funcţionează pe baza statutului propriu întocmit în temeiul Legii camerelor de comerţ 

din România nr. 335/2007, modificată şi completată conform Legii nr. 39/31.03.2011 

şi a dispoziţiilor Statutului – Cadru al Camerelor judeţene adoptat de Adunarea 

Generală a membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a României din data de 

27.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

Art. 2 

 Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj este o organizaţie autonomă, 

neguvernamentală, de utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, nonprofit, cu 

personalitate juridică, având sediul în municipiul Craiova, strada Brestei, nr. 21, 

judeţul Dolj. 
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Art. 3 

 Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj are următoarele atribuţii 

principale:  

- reprezintă şi apără interesele comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile 

române şi cu organizaţiile similare din străinătate; 

- încheie protocoale cu autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale, 

precum şi cu structurile regionale, ce sunt obligate să-i acorde sprijin conform legii, în 

vederea realizării scopului pentru care a fost înfiinţată şi a realizării acţiunilor pe care 

le iniţiază, în folosul dezvoltării economice în teritoriu;  

- sprijină autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale, precum şi 

structurile regionale, în scopul dezvoltării economico - sociale a zonei, inclusiv prin 

parteneriat public - privat; 

- sprijină membrii săi în relaţia economică cu reprezentanţele oficiale ale altor 

state, consulatele şi organismele din străinătate, cu organizaţiile similare Camerei; 

- prezintă instituţiilor abilitate, la cerere sau din proprie iniţiativă, prin 

consultarea membrilor, propuneri privind promovarea de proiecte de acte normative 

de interes; 

- participă la şedinţele comisiilor, consiliilor şi comitetelor de lucru sau de 

specialitate înfiinţate pe lângă autorităţile/ organismele publice judeţene şi locale, 

precum şi pe lângă structurile regionale;  

- colaborează cu instituţiile statului, cu partenerii din domeniul public şi/ sau 

privat din ţară şi străinătate, în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale;  

- elaborează studii privind evoluţia economică a regiunii / judeţului, prin mijloace 

proprii, în colaborare, după caz, cu alţi parteneri din domeniul public şi/sau privat ; 

- pune la dispoziţia Guvernului şi autorităţilor publice, din iniţiativă proprie sau la 

cererea acestora, informaţii şi opinii motivate asupra aspectelor ce privesc interesele 

generale ale economiei; 

- elaborează un raport anual privind starea economiei judeţene; 

- elaborează procedurile de lucru privind activitatea proprie; 

- realizează şi administrează infrastructura de afaceri de interes judeţean: 

parcuri industriale ştiinţifice şi tehnologice, incubatoare de afaceri şi tehnologice, 
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centre de transfer şi informare tehnologică, centre de afaceri, centre comerciale, 

complexe expoziţionale, pieţe virtuale, burse de mărfuri şi valori, case de licitaţii;  

- sprijină şi desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare, în interesul comunităţii 

de afaceri;  

- organizează târguri, expoziţii, saloane, forumuri de afaceri, acţiuni de 

parteneriat economic în ţară şi în străinătate; 

- desfăşoară activităţi de informare şi documentare în interesul membrilor săi şi 

al economiei judeţene; 

- organizează, în condiţiile legii, singură sau în colaborare, instituţii de 

învăţământ preuniversitar, ca: şcoli comerciale, industriale şi de meserii; 

- organizează cursuri de formare profesională (iniţiere, calificare, specializare, 

perfecţionare) şi de reconversie profesională;  

- desfăşoară activităţi de asistenţă şi consultanţă pentru comercianţi, constituie 

servicii de asistenţă pentru înregistrarea în registrul Comerţului, după cum urmează: 

1. îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare a 

formularelor; 

2. obţinerea rezervării denumirii firmei; 

3. pregătirea documentaţiei în vederea înregistrării în registrul comerţului; 

4. tehnoredactarea contractului doveditor al sediului social; 

5. proiectarea şi execuţia siglei şi a emblemei pentru firme; 

6. redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, 

administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că 

îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege; 

7. redactarea actului constitutiv şi a actului adiţional al persoanelor juridice 

supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului; 

8. obţinerea datei certe pentru documentaţia supusă înregistrării; 

9. prestarea de servicii de consultanţă în vederea obţinerii avizelor/ 

autorizaţiilor de funcţionare; 

10.  obţinerea avizelor/ autorizaţiilor de funcţionare; 

11. depunerea bilanţului contabil al comercianţilor la unităţile teritoriale ale 

Ministerului Finanţelor Publice; 
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12. depunerea la Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comerţului de 

pe lângă Tribunalul Dolj a documentelor în vederea înregistrării în 

registrul comerţului. 

- organizează activitatea de mediere şi de soluţionare prin arbitraj a litigiilor 

comerciale şi civile interne şi internaţionale, în condiţiile prevăzute de Codul de 

procedură civilă, de legile speciale în domeniu şi de convenţiile internaţionale la care 

România este parte; 

- ţine şi valorifică, în interesul îmbunătăţirii climatului de afaceri, date privind 

incidenţele comerciale;  

- ţine evidenţa proprie a situaţiei firmelor comerciale şi a emblemelor comerciale 

la nivel judeţean;  

- ţine registrul judeţean al administratorilor comercianţilor;  

- realizează baze de date cuprinzând toate informaţiile utile comercianţilor în 

exercitarea activităţii lor, desfăşoară activităţi de informare, documentare şi 

consultanţă în  afaceri;  

- întocmeşte o evidenţă proprie a societăţilor comerciale, sub denumirea de 

Catalogul firmelor; înscrierea în acesta se face conform Normelor unitare aprobate 

de Colegiul de Conducere al Camerei Naţionale; 

- participă cu informaţiile proprii la formarea şi actualizarea sistemului naţional 

de informaţii de afaceri;  

- eliberează certificate de origine a mărfurilor, certificate  preferenţiale vamale şi 

carnete pentru admitere temporară a mărfurilor scutite de taxe vamale, certificate 

privind uzanţele comerciale, firmele înscrise, adnotările şi modificările în situaţia 

juridică a firmelor, precum şi certificate ce atestă existenţa unor incidente comerciale;  

- eliberează, la cerere, certificate de atestare privind adnotările şi modificările în 

situaţia juridică şi economico-financiară a firmelor;    
- sprijină comercianţii în vederea implementării sistemelor de management şi a 

altor reglementări privind buna funcţionare a activităţii acestora; 

- promovează, în comunitatea de afaceri, standardele comerciale şi industriale 

ale Uniunii Europene;  
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- avizează modelele de formulare de facturi, procurile şi alte documente pentru 

comerţul internaţional;   

- certifică, la cerere, existenţa şi obiectul de activitate al comercianţilor, precum 

şi semnăturile persoanelor care îi reprezintă în mod valabil;  

- avizează existenţa cazurilor de forţă majoră şi influenţa acestora asupra 

executării obligaţiilor comercianţilor; 

- organizează, în exclusivitate, Topul Judeţean al firmelor şi alte evenimente 

promoţionale de anvergură judeţeană şi regională; 

- redactează şi publică Buletinul Oficial al Camerei, cataloage, anuare şi alte 

publicaţii de informare, documentare şi reclamă comercială;  

- dezvoltă cu parteneri din domeniul public şi/ sau privat, servicii în interesul 

membrilor;  

- înfiinţează singură sau cu parteneri din domeniul public şi/ sau privat, entităţi 

cu sau fără personalitate juridică, în vederea realizării atribuţiilor sale; 

- îndeplineşte şi alte atribuţii, conform prevederilor legale, statutului propriu  şi/ 

sau reglementărilor speciale. 

 

Art. 4 

Structura Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj este conformă 

dispoziţiilor legii de organizare (Legea nr. 335/2007, modificată şi completată prin 

legea 39/2011) şi prevederilor Statutului propriu. 

 În structura Camerei sunt prevăzute direcţii şi compartimente, ale căror 

atribute se regăsesc în prezentul Regulament. 

De asemenea, Camera îşi desfăşoară activitatea şi prin intermediul societăţilor 

comerciale, fundaţiilor, sucursalelor şi filialelor constituite în acest scop, conform 

prevederilor din Statut. 
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Capitolul II  ORGANELE DE CONDUCERE ALE CAMEREI DE COMERŢ ŞI 

INDUSTRIE  A JUDEŢULUI DOLJ 
 

Art. 5 

Organele de conducere ale Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj 

sunt: 

Adunarea Generală  
Organele de conducere alese: 

Colegiul de Conducere; 

Preşedintele;  
Organele de conducere executive: 

Consiliul Director 
Directorul General 

Contabilul Şef 
Directorul Direcţiei Organizare Evenimente, Târguri, Expoziţii  
Directorul Direcţiei Servicii Membrii şi Practici Camerale 

 

Art. 6  Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Camerei DOLJ şi 

se compune din totalitatea membrilor săi la data convocării. 

 În situaţia în care numărul total al membrilor Camerei este mai mare de 500, la 

data convocării Adunării Generale (pe secţiuni), se convoacă Adunări Generale pe 

secţiuni, care, pe lângă avizarea materialelor ce urmează a fi supuse spre dezbatere 

Adunării Generale a Camerei, aleg reprezentaţii pentru aceasta, într-o normă de 

reprezentare stabilită de Colegiul de Conducere. 
 

Adunarea Generală are în componenţă: 
 

I. Membri individuali 

a) operatori economici, persoane fizice sau juridice, înregistraţi la registrul 

comerţului, indiferent de domeniul de activitate; 

b) sucursale, reprezentanţe ale unor societăţi comerciale şi altele asemenea, 

fără personalitate juridică, înregistrate la registrul comerţului. 
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II. Membri colectivi 

a) filiale ale camerelor de comerţ bilaterale; 

b) asociaţii profesionale; 

c) organizaţii patronale. 
 

III. Membri onorifici 

a) cadre didactice; 

b) oameni de ştiinţă, specialişti în economie şi legislaţie comercială; 

c) personalităţi ale vieţii publice. 
 

 Adunarea Generală se întruneşte anual în şedinţă ordinară sau ori de câte 

ori este necesar, în şedinţă extraordinară, în conformitate cu prevederile Statutului 

Camerei de Comerţ şi Industrie a Judeţului Dolj. Convocarea se va face de către 

preşedinte sau în lipsa/ refuzul acestuia de către un vicepreşedinte la cererea a 2/3 

din numărul membrilor Colegiului de Conducere sau a unei treimi din numărul 

membrilor Camerei. 

 

Art. 7 

 Colegiul de Conducere asigură, în perioada dintre şedinţele Adunării 

Generale, conducerea Camerei DOLJ şi hotărăşte în toate problemele ce intră în 

competenţa sa, în baza statutului sau a hotărârii Adunării Generale. 

Componenţa Colegiului de Conducere, numărul de membri, procedura de 

alegere, modalităţile de desfăşurare a activităţii, atribuţiile precum şi adoptarea 

deciziilor sunt cele stabilite prin Statutul Camerei. 

Colegiul de Conducere se compune dintr-un număr de 17 membri care se 

întrunesc în sesiune ordinară, de regulă trimestrial, sau în sesiune extraordinară, ori 

de câte ori este nevoie şi hotărăsc asupra administrării Camerei de Comerţ şi 

Industrie a judeţului Dolj, conform Statutului şi a hotărârilor Adunării Generale. 
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Art. 8 

Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj este ales de către 

Adunarea Generală, dintre membrii Colegiului de Conducere, pe o perioadă de patru 

ani şi asigură conducerea activităţii Camerei. 

Atribuţiile Preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj sunt cele 

stabilite prin Statutul Camerei. 

Preşedintele poate delega, o parte din atribuţii precum şi dreptul de semnătură 

a unor documente ce privesc activitatea Camerei, Vicepreşedinţilor sau conducerii 

executive. 

Preşedintele încredinţează – prin dispoziţie de numire şi revocă – prin dispoziţie 

de eliberare din funcţie, mandatul persoanelor care asigură conducerea executivă a 

Camerei, respectiv Directorul General şi al persoanele care fac parte din Consiliul 

Director. 

 
Art. 9 

Vicepreşedinţii asigură îndeplinirea obiectivelor Adunării Generale în cadrul 

Comitetelor şi Comisiilor de lucru constituite pe domenii de activitate şi realizarea 

acestora de către structurile organizatorice ale Camerei. 

 
Art. 10 

Organele de conducere executive 
Consiliul Director reprezintă organul de conducere care exercită funcţia 

executivă a Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj şi este condus de 

Directorul general. 

Directorul general asigură conducerea executivă a Camerei, fiind numit prin 

dispoziţia Preşedintelui. 

Directorul general are următoarele atribuţii:  

- organizează, conduce şi gestionează activitatea Camerei, conform Statutului 

propriu, hotărârilor adunărilor generale, deciziilor Colegiului de Conducere, 

dispoziţilor Preşedintelui şi actelor normative incidente; 
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- coordonează şi controlează activitatea conducătorilor structurilor 

organizatorice şi a salariaţilor Camerei; 

- conduce şi controlează activitatea Camerei şi asigură buna funcţionare a 

structurilor organizatorice; 

- acţionează şi dezvoltă o bună comunicare pe orizontală şi pe verticală între 

structurile organizatorice şi între salariaţi; 

- îndeplineşte atribuţii, responsabilităţi şi competenţe specifice funcţiei de cel 

mai înalt conducător executiv, precum şi cele delegate de Preşedinte şi/sau de 

Colegiul de Conducere privind aplicarea strategiei şi politicii de dezvoltare a Camerei 

aprobate de Adunarea Generală; 

- gestionează şi urmăreşte îndeplinirea la termen a hotărârilor Adunării 

Generale, a deciziilor Colegiului de Conducere şi a dispoziţiilor Preşedintelui; 

- prezintă Preşedintelui propuneri de modificare şi/sau completare a statutului 

Camerei; 

- prezintă Preşedintelui propuneri de convocare a colegiului de Conducere sau 

a Adunării Generale şi prezintă problemele pentru ordinea de zi; 

- urmăreşte întocmirea şi/sau elaborează materialele corespunzătoare ordinii de 

zi pentru sesiunea Coelgiului şi/sau şedinţa Adunării Generale; 

- prezintă Preşedintelui propuneri privind strategia, obiectivele, programul de 

acţiuni, iar după aprobare, urmăreşte realizarea lor întocmai, monitorizând şi 

controlând acţiunile în acest scop; 

- elaborează şi prezintă Preşedintelui proiectul B.V.C. şi după aprobare, la 

nevoie, prezintă propuneri de modificare a unor prevederi bugetare însoţite de 

fundamentarea necesară; 

- urmăreşte realizarea indicatorilor B.V.C., sesizează apariţia unor necorelări şi 

adoptă de îndată măsuri de corecţie; 

- prezintă Preşedintelui spre avizare organigrama, regulamentul e organizare şi 

funcţionare şi regulamentul intern, actualizări şi/sau modificări ale acestora; 

- prezintă Preşedintelui spre aprobare Manualul Calităţii, Procedurile şi 

Instrucţiunile de lucru; 
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- propune Preşedintelui acordarea, retragerea sau constatarea pierderii calităţii 

de membru al C.C.I. – jud. Dolj; 

- prezintă Preşedintelui propuneri privind taxele, tarifele, comisioanele şi 

onorariile practicate de Cameră pentru serviciile prestate; 

-  prezintă Preşedintelui spre aprobare structura de personal (statul de funcţiuni) 

a Camerei după fiecare modificare a organigramei sau când situaţia impune acest 

lucru; 

- prezintă Preşedintelui spre aprobare propuneri de numire sau eliberare din 

funcţie a şefilor de structuri organizatorice; 

- încheie, modifică şi desface în condiţiile legii contractele individuale de muncă 

ale salariaţilor Camerei (inclusiv pentru şefii structurilor organizatorice); 

- negociază salariile, adaosurile, sporurile, fondurile de stimulente şi modalităţile 

de acordare în limita B.V.C. aprobat; 

- stabileşte limitele de competenţă şi nivelul de reprezentare pentru fiecare şef 

de structură organizatorică; 

- dispune sancţionarea disciplinară a salariaţilor în condiţiile legii pentru 

abaterile disciplinare săvârşite; 

- dispune numirea sau schimbarea de pe post a salariaţilor din funcţiile de 

execuţie; 

- nominalizează salariaţii pentru deplasări în interesul serviciului şi aprobă 

rapoartele de activitate ale acestora; 

- stabileşte obiectivele generale şi individuale şi criteriile de evaluare conform 

prevederilor legale; 

- stabileşte lunar cuantumul de acordare a salariilor pentru fiecare angajat în 

funcţie de realizările obţinute; 

- stabileşte ordinea în care se efectuează plăţile către salariaţi, furnizori, 

prestatori, creditori, conform prevederilor legale; 

- stabileşte programul de lucru pentru salariaţii Camerei; 

- prezintă Preşedintelui propuneri privind desemnarea reprezentanţilor Camerei 

Dolj în comisii, consilii, comitete de lucru înfiinţate pe lângă autorităţi, instituţii, 

organisme publice locale, judeţene sau regionale; 
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- iniţiază negociereile privind Contractul Colectiv de Muncă şi participă alături de 

Preşedinte la negocierea finală; 

- întocmeşte trimestrial sau ori de câte ori i se solicită, rapoarte privind 

activitatea Camerei şi le prezintă Preşedintelui spre avizare şi prezentare în sesiunile 

Colegiului de Conducere; 

- poartă o permanentă legătură cu Comisia de cenzori pentru prevenirea sau 

corectarea unor abateri de la regulile bunei gestionări a patromoniului Camerei; 

- analizează şi repartizează către responsabili corespondenţa primită în Cameră 

şi urmăreşte rezolvarea în bune condiţii şi la termen; 

- reprezintă şi angajează Camera Dolj în relaţiile cu terţii, încheie acte juridice în 

numele şi pe seama Camerei pentru valori de max. 50.000 lei. Peste această valoare 

este necesară aprobarea Preşedintelui sua a Colegiului de Conducere; 

- îndeplineşte orice alte dispoziţii ale Preşedintelui care au legătură cu atribuţiile 

funcţiei deţinute. 

Notă: prin termenul „stabileşte” se înţelege: aprobă, decide, hotărăşte. 

 
Art. 11 

    Directorul Direcţiei Organizare Evenimente, Târguri Expoziţii, Directorul 
Direcţiei Servicii Membrii şi Practici Camerale, Contabilul şef şi şefii de 
compartimente funcţionale sunt numiţi de Preşedintele Camerei, aflându-se sub 

directa coordonare a Directorului General şi au, ca principal obiectiv, desfăşurarea 

eficientă a activităţii domeniului, corespunzător atribuţiilor, responsabilităţilor şi 

competenţelor direcţiei respective, stabilite prin prezentul Regulament de Organizare 

şi Funcţionare. 

 

Capitolul III STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 
Art. 12 

Activitatea Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj se desfăşoară prin 

următoarele structuri: 
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DIRECTORUL GENERAL, care are în subordine: 

Direcţia Servicii Membrii şi Practici Camerale, 

Direcţia Organizare Evenimente, Târguri, Expoziţii, 

Contabilul Şef 

Compartimentul IT 

Compartimetul Tehnic Administrativ 

 

DIRECŢIA SERVICII MEMBRII ŞI PRACTICI CAMERALE care are în subordine: 

Compartimentul Consultanţă Juridică şi de Afaceri 

Compartimentul Arhivă Electronică, Certificate de Forţă Majoră, Standarde 

Compartimentul Formare Profesională şi de Asistenţă pentru Promovarea 

Responsabilităţii Sociale a Întreprinderilor 

 

DIRECŢIA ORGANIZARE EVENIMENTE, TÂRGURI, EXPOZIŢII care are în 

subordine Centrul Expoziţional Transfrontalier  

 
CONTABILUL ŞEF care are în subordine Compartimentul Financiar, Contabilitate şi 

Salarizare 

 
ŞEF CABINET REGISTRATURĂ – SECRETARIAT, aflat în subordinea  
Preşedintelui 

 
 

COMPARTIMENTUL JURIDIC, ACHIZIŢII, RESURSE UMANE,  MANAGEMENTUL 
CALITĂŢII, SSM, SU, aflat în subordinea Preşedintelui 

 
 

FUNDAŢIA ŞCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERŢ ŞI 
INDUSTRIE – FILIALA DOLJ, aflată în subordinea Preşedintelui 

 
FUNDAŢIA DE STUDII COMERCIALE BANU MIHAI, aflată în subordinea 
Preşedintelui 

 
EXPOOLTENIA SRL, aflată în subordinea Preşedintelui 

 
TRIBUNALUL ARBITRAL 
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Capitolul IV  ATRIBUŢIILE DIRECŢIEI SERVICII MEMBRII ŞI PRACTICI 

CAMERALE, ALE DIRECŢIEI ORGANIZARE EVENIMENTE, TÂRGURI, 
EXPOZIŢII, ALE CONTABILULUI ŞEF ŞI ALE COMPARTIMENTELOR 

 

Art. 13 Directorul DIRECŢIEI SERVICII MEMBRII ŞI PRACTICI CAMERALE este 

subordonat Directorului General şi are în subordine trei compartimente fiind 

integratorul acţiunilor ce vizează relaţia organizaţiei cu membrii. 

 Are următoarele atribuţii: 

- prezenţa periodică a personalului din compartiment la sediul membrilor CCI a 

judeţului Dolj şi identificarea problemelor cu care se confruntă; 

- atragerea de noi membri, conform strategiei Camerei; 

- actualizarea permanentă a bazelor de date cu membrii organizaţiei, 

modificările survenite în activitatea lor, primirile de membri şi persoanele care le-au 

recomandat; 

- actualizarea evidenţelor privind încasările taxelor şi cotizaţiilor, în termen, 

conform statutului CCI a judeţului Dolj, hotărârilor Adunării Generale şi ale Colegiului 

de Conducere; 

- pregătirea Adunărilor Generale ale Secţiunilor Industrie - Agricultură, 

Comercială, Prestări Servicii şi Membri onorifici, precum şi Adunarea Generală a 

Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj; 

- centralizarea propunerilor formulate de Adunările Generale pe secţiuni şi 

Adunarea Generală;  

- colectarea, prelucrarea şi comunicarea oricăror informaţii obţinute de la 

membrii CCI a judeţului Dolj; 

- ţinerea evidenţei serviciilor oferite membrilor CCI a judeţului Dolj; 

- realizarea Topului Judeţean al Firmelor în colaborare cu celalte structuri şi 

compartimente ale Camerei; 

- organizarea de acţiuni şi întâlniri comune cu: agenţii economici, instituţiile 

locale, etc. 

- coordonează elaborarea punctelor de vedere cu privire la economia judeţului 

Dolj, a diverselor sectoare economice; 
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- urmăreşte încheierea şi punerea în practică de protocoale cu autorităţile 

administraţiei publice centrale şi locale, patronate, asociaţii profesionale; 

- creează şi actualizează bazele de date privitoare la programele şi 

instrumentele de finanţare puse la dispoziţie de instituţiile specializate din ţară şi 

străinătate; 

- identifică sursele de finanţare interne şi externe, precum şi instituţiile din ţară 

sau străinătate abilitate să le administreze, acordând asistenţă şi consultanţă firmelor 

pentru accesarea lor; 

- propune proiecte pentru accesarea programelor de finanţare, în cadrul cărora 

organizaţia îndeplineşte criteriile de eligibilitate; 

- realizează materiale şi articole informative specifice pentru publicaţiile 

Camerei; 

- creează şi gestionează baze de date privind oportunităţile de afaceri pe piaţa 

internă şi externă, potenţialul de afaceri al firmelor membre ale Camerei de Comerţ şi 

Industrie a judeţului Dolj şi a altor agenţi economici din judeţul Dolj, colaboratorii şi 

partenerii interni şi externi, ambasade, reprezentanţe, camere de comerţ, instituţii şi 

organisme din ţară şi străinătate, etc şi le transmite membrilor organizaţiei; 

- întocmeşte materiale de sinteză privind cererea şi oferta comercială pentru 

informarea membrilor Camerei prin intermediul poştei electronice, a publicaţiilor CCI 

a judeţului Dolj sau prin alte mijloace; 

- realizează activităţi de lobby în favoarea soluţionării problemelor cu care se 

confruntă mediul economic doljean; 

- facilitează contactele de afaceri pe piaţa internă: organizează mese rotunde, 

workshop-uri, seminarii, prezentări de firme, produse şi servicii, parteneriate de 

afaceri; 

- dezvoltă servicii complexe pentru firmele doljene, menite să crească gradul de 

competitivitate naţională şi internaţională şi implicit să genereze creştere economică; 

- organizează evenimente economice în vederea creşterii gradului de 

cunoaştere a reglementărilor europene; 

- întreţine şi dezvoltă relaţii de colaborare cu sistemul cameral din România şi 

cu instituţii similare din străinătate în interesul comunităţii de afaceri locale. Această 
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activitate se realizează prin acţiuni specifice cum ar fi: schimburi de informaţii, 

publicaţii şi materiale documentare, întâlniri şi schimburi de misiuni economice, 

participări la seminarii, mese rotunde; iniţierea şi perfectarea de protocoale, 

convenţii, programe comune pentru concretizarea colaborării bilaterale, urmărind 

îndeplinirea obiectivelor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj; 

- susţine şi promovează interesele comerciale ale principalelor domenii 

economice din judeţ pe plan extern; 

- asigură, sub raport tehnic, organizarea şi desfăşurarea contactelor de afaceri, 

a deplasărilor economice şi de prospectare comercială  organizate în străinătate 

pentru agenţii economici locali sau a delegaţiilor străine în judeţul nostru, ţinând 

seama de necesităţile de export, import şi cooperare a agenţilor economici doljeni; 

- menţine şi dezvoltă raporturi de colaborare cu autorităţile publice locale şi 

centrale, cu ambasadele şi reprezentanţele diplomatice ale României în străinătate, 

cu ambasadele şi birourile comerciale străine acreditate în ţara noastră şi cu alte 

entităţi decizionale; 

- desfăşoară activităţi de lobby pe lângă autorităţile de stat locale şi de la nivel 

central, promovând dialogul direct dintre reprezentanţii comunităţii de afaceri doljene 

şi autorităţi; urmăreşte crearea unui mediu de afaceri care să corespundă noilor 

cerinţe economico-sociale în contextul actual european. Participă în parteneriat cu 

administraţia locală la elaborarea şi implementarea de proiecte de dezvoltare 

economică a judeţului Dolj; 

- promovează organizaţia pe plan intern şi extern; 

- publică în colaborare cu Compartimentul Marketing. Relaţii Publice articole de 

specialitate, informaţii comerciale şi sinteze de profil. 

 

Compartimentul Consultanţă juridică şi de afaceri are următoarele atribuţii: 

- asigură servicii de consultanţă în concordanţă cu dezvoltarea societăţilor 

comerciale, perfectarea actelor de natură juridică; 

- iniţiază şi participă la acţiunile de mediatizare şi cunoaştere a legilor şi a 

celorlalte acte normative; 

- întocmeşte periodic informări pentru compartimentele funcţionale; 
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- întocmeşte articole cu conţinut juridic pentru publicaţiile Camerei; 

- organizează seminarii, conferinţe, simpozioane, precum şi alte manifestări pe 

teme specifice activităţii sale; 

- acordă informaţii privind înfiinţarea şi funcţionarea societăţilor comerciale în 

România; 

- acordă consultanţă juridică pentru întocmirea actelor constitutive şi actelor 

modificatoare ale agenţilor economici; 

- tehnoredactează acte constitutive, acte adiţionale modificatoare, contracte de 

comodat, proiecte de fuziune şi divizare; 

- sprijină agenţii economici în procedura de constituire a societăţilor comerciale 

sau de modificare a actelor constitutive; 

- asigură verificarea actelor constitutive şi actelor adiţionale, certifică 

corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise; 

- acordă sprijin comercianţilor pentru verificarea şi codificarea obiectului de 

activitate; 

- acordă informaţii şi consultanţă comercială; 

- informează agenţii economici cu privire la serviciile oferite în legătură cu 

înmatricularea societăţilor comerciale şi înscrierea de menţiuni privind modificările 

intervenite; 

- acordă consultanţă la întocmirea cererilor de solicitare servicii; 

- asigură pregătirea documentaţiei în vederea înmatriculării şi înscrierii de 

menţiuni; 

- verifică existenţa şi corectitudinea actelor ce însoţesc cererile de înmatriculare 

şi înscriere de menţiuni; 

- verifică identitatea copiilor cu actele originale prezentate şi atestă acest fapt; 

- asigură predarea dosarelor către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 

Tribunalul Dolj şi menţinerea unui flux optim de prelucrare a documentaţiei; 

- acordă sprijin pentru obţinerea avizelor necesare funcţionării societăţilor 

comerciale.  
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  Compartimentul Arhiva electronică, Certificate de Forţă Majoră, Standarde 

are următoarele atribuţii: 

- asigură înscrierea şi accesul la informaţiile cu privire la avizele de garanţie 

într-o bază de date - Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare - la nivel naţional 

aflată sub tutela Ministerului Justiţiei care reprezintă Autoritatea de Supraveghere. 

Activitatea de înscriere este un serviciu public concesionat de Autoritatea de 

Supraveghere  operatorilor şi agenţilor în  condiţiile legii; 

 - înscrierea în arhivă se face pe baza avizelor de garanţie prezentate de către 

solicitanţi (orice persoană interesată care cere efectuarea unei înscrieri în arhivă); 

- informaţiile vor fi  introduse în arhivă aşa cum au fost ele furnizate de către 

solicitanţi; 

- menţinerea de  relaţii  de bună colaborare cu toţi solicitanţii servicii de 

înscriere şi acces în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, în vederea 

păstrării acestora ca şi clienţi şi promovarea permanentă a unei politici de atragere 

de noi solicitanţi; 

 - avizează, la cerere, pentru societăţile româneşti, pe bază de documentaţie, 

existenţa cazurilor de forţă majoră şi efectele acestora asupra executării obligaţiilor 

comerciale interne şi internaţionale; 

 - eliberează, la cerere, certificate de origine a mărfurilor, certificate 

preferenţiale vamale şi carnete pentru admiterea temporară a mărfurilor scutite de 

taxe vamale;  

 - eliberează, la cerere, certificate privind uzanţele comerciale, firmele înscrise, 

adnotările şi modificările în situaţia juridică a firmelor, precum şi certificatele care 

atestă existenţa unor incidente comerciale; 

 - avizează, la cerere, modelele de formulare de facturi, procurile şi alte 

documente pentru comerţul internaţional; 

- asigură funcţionarea Centrului Zonal de Informare şi Vânzare ASRO – Dolj din 

cadrul CCI a judeţului Dolj; 

- pune la dispoziţia companiilor, contracost, standardele în vigoare; 

- facilitează accesul operatorilor economici la directivele europene, la 

reglementările privind standardele naţionale care le însoţesc; 
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- acordă informaţii şi consultanţă primară în domeniul standardizării, în ceea ce 

priveşte modul de adoptare a standardelor internaţionale de către organismul 

naţional de standardizare ASRO;  

- organizează seminarii, mese rotunde, cursuri şi acţiuni de promovare a 

serviciilor Centrului Zonal de Informare şi Vânzare ASRO – Dolj. 

 
              Compartimentul Formare profesională şi de Asistenţă pentru 
Promovarea Responsabilităţii Sociale a Întreprinderilor are următoarele atribuţii: 

Componenta de formare profesională are drept obiectiv organizarea activităţii 

de instruire, formare, specializare şi perfecţionare în profesiile  şi domeniile de 

activitate ale membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, a altor agenţi 

economici şi persoane fizice. 

 Îşi desfăşoară activitatea folosind cadre proprii şi specialişti externi în calitate 

de colaboratori, având următoarele atribuţii: 

- iniţierea şi dezvoltarea de cursuri intensive zi şi de seral, pe o tematică bine 

definită şi convenită cu beneficiarii cursurilor; 

- organizarea de programe de formare sau perfecţionare atât în judeţul Dolj, în 

ţară sau, după caz, în străinătate; 

- acordarea de consultanţă şi asistenţă de specialitate în organizarea şi 

desfăşurarea activităţii de instruire profesională; 

- organizarea de colocvii, conferinţe, simpozioane, mese rotunde, dezbateri pe 

teme economice, juridice şi altele de acest gen în colaborare cu membri ai Camerei, 

cu alte Camere de Comerţ teritoriale sau cu alte organizaţii şi instituţii din ţară sau 

străinătate; 

- organizarea pregătirii în ţară şi străinătate a unor specialişti în tehnică şi 

metode de instruire, în vederea folosirii lor în activitatea de specializare şi 

perfecţionare profesională; 

- elaborarea de programe, tematici pe domenii de activitate, bibliografii, 

suporturi de cursuri, studii de caz şi aplicaţii practice, manuale şi alte materiale 

documentare necesare unor activităţi corespunzătoare; 

- elaborarea de metodologii privind desfăşurarea activităţii de instruire, de 
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formare şi perfecţionare profesională, prin folosirea tehnicilor moderne practicate pe 

plan mondial; 

- sprijinirea învăţării limbilor străine şi instruirea agenţilor economici în domeniul 

corespondenţei comerciale; ridicarea sistematică şi permanentă a capacităţii 

didactico-pedagogice a personalului de instruire; 

- eliberarea de certificate de absolvire pe baza unor teste sau examene finale 

de verificare a cunoştinţelor, precum şi adeverinţe de participare la diferite acţiuni 

organizate şi coordonate de acest compartiment; 

- efectuarea periodică, la cerere, de testări de profesii – prin comisii de 

specialitate – cu eliberarea de certificate; 

- întocmirea documentaţiei necesare pentru autorizarea cursurilor în 

conformitate cu dispoziţiile legale;  

- încheierea de convenţii de colaborare cu organele Ministerului Educaţiei 

Cercetării, Tineretului şi ale Sportului, ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale, cu Universitatea din Craiova, cu alte instituţii şi organisme competente în 

vederea validării, de către aceştia, a certificatelor de atestare pe meserii precum şi a 

organizării, în comun, a unor acţiuni de instruire profesională; 

- promovarea portofoliului de cursuri şi atragerea potenţialilor cursanţi; 

- colaborarea cu toate compartimentele Camerei pentru îmbunătăţirea activităţii 

de pregătire profesională a tuturor salariaţilor. 

Componenta de Asistenţă pentru Promovarea responsabilităţii sociale a 

întreprinderilor are următoarele atribuţii: 

 - încurajarea iniţiativelor în domeniul responsabilităţii sociale a întreprinderilor 

(RSI), în conformitate cu standardul ISO 26000:2010 Responsabilitate socială; 

 - promovarea responsabilităţii sociale a întreprinderilor prin organizarea de 

conferinţe, încurajarea parteneriatelor pentru dezvoltarea de acţiuni comune RSI, 

lobby pentru aderarea companiilor la reţelele RSI europene, punând la dispoziţia 

celor interesaţi contactele experţilor internaţionali; 

 - acordarea de asistenţă pentru realizarea materialelor informative privind 

evenimentele şi ofertele de muncă RSI; 

 - promovarea dialogului RSI cu celelalte Camere de Comerţ Judeţene; 
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 - acordarea de consultanţă privind finanţările Uniunii Europene în domeniul 

RSI, angajarea părţilor interesate, autoevaluarea RSI a firmelor; 

 - actualizarea website-ului Camerei cu informaţii privind RSI. 

 

Art. 14 

 Direcţia Organizare Evenimente, Târguri, Expoziţii  

 Este subordonată Directorului General.  

 Direcţia Organizare Evenimente, Târguri, Expoziţii are în subordine Centrul 

Expoziţional Transfrontalier. 

 Centrul Expoziţional Transfrontalier are următoarele atribuţii: 

 - organizarea de târguri şi expoziţii conform programului anual aprobat de 

către Colegiul de Conducere; 

 - integrarea în programul naţional a fiecărei manifestări expoziţionale, 

urmărind astfel obţinerea unei eficienţe maxime; 

 - amenajarea spaţiilor de expunere interioară şi exterioară ale centrului în 

funcţie de solicitările expozanţilor şi profilul fiecărei manifestări expoziţionale; 

 - organizarea de întâlniri de afaceri şi reuniuni profesionale în perioada de 

desfăşurare a expoziţiilor; 

 - organizarea şi/ sau închirierea spaţiului centrului pentru diverse evenimente 

comerciale, artistice, sportive (prezentări de firme, produse şi servicii, întâlniri 

specializate, acţiuni de divertisment şi agrement, etc.); 

 - realizarea şi actualizarea unor baze de date cu: firmele potenţial participante 

din ţară şi străinătate la manifestările expoziţionale organizate de Cameră, calendarul 

târgurilor şi expoziţiilor naţionale şi internaţionale, expozanţii tradiţionali pentru 

fiecare acţiune în parte, potenţiali colaboratori, etc.; 

 - acordarea de consultanţă firmelor ce doresc să participe la manifestări 

expoziţionale interne sau externe, privind formalităţile legale ce trebuie îndeplinite 

(carnete ATA, agreări interne şi internaţionale, reduceri de tarife pentru membrii CCI 

a judeţului Dolj, etc.); 

 - organizarea de delegaţii economice pentru vizitarea târgurilor internaţionale, 

la solicitarea firmelor din aria de competenţă şi nu numai; 
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 - urmărirea derulării contractelor, acordurilor, convenţiilor sau a altor înţelegeri 

ale Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj cu organe administrative, instituţii, 

comercianţi, persoane, firme referitor la târguri, expoziţii, reclamă; 

 - întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli  pentru târgurile, expoziţiile şi 

saloanele organizate de CCI a judeţului Dolj; 

 - exploatarea în bune condiţii a tuturor echipamentelor, instalaţiilor şi reţelelor 

(electrice, termice, telefonice, sanitare, sonorizare-amplificare, supraveghere video şi 

alarmare, etc.) aferente spaţiilor interioare şi exterioare ale Centrului Expoziţional 

Transfrontalier;  

 - urmărirea diversificării ofertei de servicii, stabilind proceduri de lucru 

aprobate de conducerea CCI a judeţului Dolj. 

 
Art. 15 

 Contabilul Şef 
 Este subordonat Directorului General şi are în structura sa Compartimentul 

Financiar, Contabilitate şi Salarizare. 

  

 Compartimentul Financiar, Contabilitate şi Salarizare are următoarele 

atribuţii: 

- constituie şi urmăreşte încadrarea în fondurile necesare desfăşurării normale 

a întregii activităţi, utilizarea legală şi eficientă a acestora, exercitarea controlului 

asupra respectării disciplinei financiare şi a legalităţii; 

- efectuează înregistrările contabile privind mijloacele fixe, mijloacele circulante, 

salariile şi alte drepturi de personal, mijloacele băneşti şi împrumuturile bancare, 

fondurile proprii şi alte fonduri, debitorii, creditorii şi alte decontări, investiţii, 

rezultatele financiare etc.; 

- asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau 

la baza înregistrărilor în contabilitate, urmăreşte circuitul documentelor conform 

prevederilor legale; participă la organizarea şi perfecţionarea sistemului 

informaţional; 

- întocmeşte, lunar, balanţa de verificare pentru conturile sintetice şi cele 
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analitice şi urmăreşte concordanţa dintre acestea; întocmeşte situaţiile contabile şi 

statistice; 

- întocmeşte bilanţul anual şi raportul privind rezultatele financiare ale Camerei; 

- analizează, periodic, activitatea economico-financiară pe bază de bilanţ; 

stabileşte măsuri concrete pentru îmbunătăţirea activităţii economico-financiare, 

răspunde de încadrarea în nivelele planificate, analizează cauzele care au dus la 

depăşirea acestora şi propune măsuri pentru încadrarea în BVC-ul planificat;  

- întocmeşte pe baza analizelor elaborate şi a elementelor obţinute de la 

celelalte compartimente calculele de fundamentare şi prognoza indicatorilor financiari 

privind veniturile, rentabilitatea, impozitele; 

- repartizează indicatorii financiari pe trimestru şi compartimente, asigurând 

încadrarea în sarcinile anuale aprobate de Colegiul de Conducere şi Adunarea 

Generală; 

- asigură respectarea prevederilor legale privind integritatea patrimoniului, 

instruieşte comisia de inventariere şi urmăreşte efectuarea inventarului, în 

conformitate cu prevederile legale; întocmeşte procesul verbal cu rezultatele acestuia 

şi face propuneri de valorificare a rezultatelor conform prevederilor legale; 

- urmăreşte respectarea nivelului costurilor planificate prin bugetul de venituri şi 

cheltuieli şi creşterea rentabilităţii activităţilor, eliminarea pierderilor; asigură 

realizarea obiectivelor şi sarcinilor ce revin organizaţiei, cu un volum de cheltuieli cât 

mai redus; urmăreşte creşterea resurselor proprii de finanţare a investiţiilor; 

- urmăreşte modul de desfăşurare a operaţiunilor de decontare cu furnizorii şi 

beneficiarii; asigură plata la termen a sumelor care constituie obligaţii faţă de bugetul 

de stat, local şi asigurările sociale; asigură plata la termen a sumelor datorate terţilor; 

asigură efectuarea decontărilor în termen şi în condiţiile de legalitate; 

- asigură organizarea şi funcţionarea în bune condiţii a contabilităţii valorilor 

patrimoniale; 

- exercită, potrivit legii, controlul financiar preventiv privind legalitatea, 

necesitatea, oportunitatea şi economicitatea operaţiilor; 

- ţine evidenţa foilor de parcurs, a numărului de km. parcurşi şi a consumului de 

benzină; 
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- asigură cunoaşterea modului în care se gospodăresc fondurile materiale şi 

băneşti; 

- întocmeşte propuneri de preţuri şi tarife pe baza documentaţiei proprii şi a 

propunerilor primite de la celelalte compartimente; asigură respectarea tarifelor şi a 

taxelor aprobate pentru serviciile prestate; actualizează tarifele şi taxele în raport cu 

indicele de inflaţie; 

- participă la întocmirea BVC pentru compartimentele Camerei şi la analizele 

periodice cu şefii compartimentelor în scopul realizării BVC-ului aprobat şi a găsirii 

unor noi surse de venituri; 

- colaborează cu celelalte compartimente la identificarea cauzelor care au 

determinat înregistrarea unor rezultate negative în activitatea economico-financiară şi 

urmăreşte modul de rezolvare a măsurilor rezultate în urma analizei; 

- aplică măsuri de raţionalizare şi simplificare a lucrărilor de evidenţă contabilă, 

de mecanizare şi automatizare a prelucrării datelor; de îmbunătăţire a calităţii 

lucrărilor; 

- păstrează actele de proprietate ale Camerei asupra bunurilor mobile şi imobile 

ale acesteia; 

- păstrează toate contractele economice ale Camerei, întreaga documentaţie 

legată de lucrările de construcţii - reparaţii din sediul Camerei precum şi toate actele 

legate de patrimoniul Camerei; 

- asigură securitatea documentelor şi echipamentelor din dotare; 

- organizează seminarii, conferinţe, simpozioane precum şi alte manifestări pe 

teme specifice activităţii sale;  

- verifică evidenţa financiar-contabilă la societăţile comerciale şi fundaţiile unde 

Camera este asociat sau membru, în conformitate cu hotărârile conducerii. 

          - asigură şi răspunde de efectuarea corectă şi la timp a calculului privind plata 

salariilor; 

 - urmăreşte aplicarea sancţiunilor disciplinare, contravenţionale sau penale, 

precum şi stabilirea răspunderii materiale sau civile după caz, împotriva celor vinovaţi 

şi asigură recuperarea pagubelor; 

 - asigură întocmirea şi depunerea la organismele competente a 
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documentelor aferente calculului drepturilor salariale; 

 - asigură eliberarea adeverinţelor ce cuprind câştigurile salariale realizate de 

angajaţii organizaţiei în diverse perioade de timp; 

 - urmăreşte calcularea drepturilor băneşti cuvenite colaboratorilor pe baza 

convenţiilor civile încheiate de conducerea Camerei. 

 

Art. 16 
 Compartimentul IT este subordonat directorului general şi are următoarele 

componente: 

1. Administrarea reţelei locale de calculatoare şi asigurarea securităţii 

informaţiilor: 

- administrează din punct de vedere hardware reţelele locale de calculatoare, 

rezolvând problemele ce apar la nivel hardware şi integrează sistemele noi în reţele; 

- administrează din punct de vedere software reţelele locale de calculatoare prin 

instalarea noilor versiuni ale sistemului de operare, întreţinerea soft-urilor existente în 

reţele, configurarea şi instalarea soft-ului de bază pe fiecare staţie de lucru, 

reinstalarea soft-urilor atunci când este cazul, depanarea soft; 

- asigură şi răspunde de administrarea raţională a reţelelor locale de 

calculatoare; 

- administrează utilizatorii din reţele prin: adăugarea utilizatorilor,  acordarea şi 

actualizarea permanentă a drepturilor de acces pentru fiecare utilizator, înlăturarea 

din reţea a utilizatorilor neautorizaţi, acordarea asistenţei în folosirea reţelelor; 

- protejează sistemul de atacurile viruşilor prin instalarea de programe antivirus 

pe fiecare staţie de lucru şi verifică respectarea următoarelor reguli: la instalarea 

unor aplicaţii sau copierea unor date provenite din surse externe (E-mail, fişiere 

preluate de pe INTERNET, de pe suport CD-ROM, DVD, stick) se va face verificarea 

cu programe antivirus; nu se vor instala şi rula jocuri; 

- face propuneri de modificare a configuraţiei echipamentelor de calcul 

existente, în vederea îmbunătăţirii performanţelor acestora şi/ sau înlocuirea 

echipamentelor uzate moral şi fizic; 
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- asigură în colaborare cu specialiştii firmelor furnizoare şi de service 

întreţinerea tehnicii de calcul; 

- coordonează şi stabileşte modalităţile de întreţinere a tehnicii de calcul şi a 

produselor soft de bază (programe de sistem, programe utilitare, limbaje de 

programare, editoare de texte etc.);   

- asigură funcţionarea sistemului informatic prin achiziţionarea şi instalarea pe 

calculatoarele existente a produselor soft cu licenţă; 

- acordă asistenţă tehnică în domeniul informatic la solicitarea agenţilor 

economici membri ai CCI a judeţului Dolj; 

- întocmeşte periodic informări privind unele noutăţi în domeniu, asigură şi 

răspunde de implementarea sistemului informatic în mod unitar la nivelul Camerei; 

- propune noi forme de colaborare pe linie informatică; 

- asigură armonizarea şi corelarea acţiunilor organizate, în sensul eficientizării 

lor, cu activităţile altor compartimente; 

- organizează întâlniri de lucru, simpozioane şi alte manifestări pe teme 

specifice activităţii sale; 

- se ocupă de organizarea, desfăşurarea şi finalizarea activităţilor de natură 

economică cu specific informatic ale Camerei. 
 

  2. Proiectarea şi gestionarea aplicaţiilor   

- realizează analiza de sistem în scopul informatizării activităţilor Camerei într-o 

concepţie unitară care să asigure coerenţa sistemului informatic şi compatibilitatea 

acestuia cu sistemele informatice ale altor organizaţii sau instituţii; 

- iniţiază proiecte de aplicaţii şi analizează oportunitatea realizării de noi aplicaţii 

în funcţie de solicitările directe venite din partea şefilor de compartimente;  

- realizează proiectarea aplicaţiilor noi ţinând cont de evoluţia tehnologiilor 

informaţiei şi a cerinţelor de utilizare ale acestora;  

- implementează aplicaţiile proprii în reţeaua locală sau pe staţiile de lucru în 

colaborare cu administratorul de reţea;  

- modernizează şi dezvoltă software-ul de aplicaţii existent pentru a răspunde 

noilor cerinţe ale utilizatorilor;  
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- asigură şi răspunde de implementarea aplicaţiilor; 

- asigură şi răspunde de gestionarea şi actualizarea aplicaţiilor;   

- acordă asistenţă de specialitate în compartimentele care utilizează software 

de aplicaţii;  

- propune achiziţionarea de produse software de bază ţinând cont de evoluţia 

tehnologiilor informaţiei; 

- îşi însuşeşte, testează şi aplică metode şi limbaje noi de programare în pas cu 

noile tehnologii informatice; 

- elaborează produse software la solicitarea agenţilor economici; 

- implementează, în colaborare cu furnizorul, software de aplicaţii achiziţionat 

de la producătorii de software. 
 

3. Administrarea şi exploatarea băncilor de date  

- asigură şi răspunde de administrarea băncilor de date ale Camerei; 

- verifică periodic coerenţa, corectitudinea şi calitatea informaţiilor încărcate în 

băncile de date specifice fiecărei aplicaţii în parte şi semnalează gestionarului de 

date înregistrările incorecte; 

- operează modificări de structură a băncilor de date; 

- realizează programe de verificare şi corecţii; 

- extrage informaţii din băncile de date şi întocmeşte liste sau situaţii sintetice 

solicitate de conducerea Camerei sau de şefii compartimentelor CCI judeţul Dolj; 

- acordă asistenţă de specialitate în compartimentele în care se încarcă sau se 

interoghează băncile de date; 

- întreţine din punct de vedere hard şi soft serverul conectat la reţeaua 

INTERNET gestionând accesul utilizatorilor; 

- administrează utilizatorii din reţea: adaugă utilizatori, creează cont  de e-mail 

securizat prin parolă pentru fiecare utilizator, înlătură din reţea utilizatorii neautorizaţi; 

- acordă asistenţă în folosirea programelor de navigare; 

- interzice accesul la o listă de site-uri care nu prezintă interes pentru salariaţii 

Camerei; 

- proiectează şi actualizează permanent site-ul Camerei;  
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- asigură şi răspunde de utilizarea sistemului de comunicare prin e-mail; 

- administrează o bancă de date de gestionare a adreselor de WEB accesate 

din reţeaua locală, structurată pe domenii de interes; 

- întocmeşte periodic o situaţie statistică a accesării site-urilor de pe Internet. 

 

Art. 17  
 Compartimentul Tehnic Administrativ se află în subordinea directorului 

general. Această structură asigură desfăşurarea activităţilor de gestiune a 

patrimoniului organizaţiei, de pază,  transport, comunicaţii, urmărirea lucrărilor de 

investiţii,  aprovizionarea şi realizarea de servicii generale. 

 Are următoarele atribuţii: 

 - întocmeşte programul de aprovizionare în concordanţă cu prevederile 

bugetului de venituri şi cheltuieli; ia măsuri pentru realizarea lor;  

 - asigură dotarea tuturor compartimentelor cu materialele necesare pentru 

derularea corespunzătoare a activităţii; 

 - întocmeşte propuneri pentru planul financiar, privind cheltuielile administrativ-

gospodăreşti, întocmeşte planul de aprovizionare cu materiale de întreţinere, 

inventarul gospodăresc şi rechizite de birou; 

 - depozitează şi conservă echipamentele, materialele şi rechizitele de birou, 

asigurând redistribuirea acestora pe compartimente; 

 - execută lucrările de întreţinere, utilizează raţional şi ţine evidenţa imobilelor, 

instalaţiilor aferente, celorlalte mijloace fixe şi obiecte de inventar administrativ 

gospodăreşti; 

 - organizează, împreună cu compartimentul Financiar, Contabilitate şi 

Salarizare, inventarieri periodice ale mijloacelor fixe administrativ gospodăreşti; 

 - organizează şi păstrează arhiva în condiţiile şi cu respectarea legii; predă 

materialele casate la organizaţia de colectare a deşeurilor de hârtie; 

 - aplică prevederile legale referitoare la confecţionarea, folosirea şi evidenţa 

ştampilelor şi sigiliilor; 

 - întreţine curăţenia şi ia măsuri pentru procurarea materialelor necesare; 

 - gospodăreşte mijloacele fixe, energia electrică, combustibilii, apa, hârtia, 
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rechizitele şi celelalte materiale de consum cu caracter administrativ gospodăresc; 

 - asigură paza organizaţiei, în care scop face propuneri specifice; 

 - răspunde, împreună cu responsabilul privind situaţiile de urgenţă, de paza 

contra incendiilor, asigurând din punct de vedere tehnic ca sistemul de iluminat de 

avarie şi stingătoarele de incendii din incinta Camerei şi a Centrului Expoziţional 

Transfrontalier să fie funcţionale şi verificate periodic conform prevederilor legale;   

 - asigură funcţionarea normală, întreţinerea şi repararea echipamentelor şi 

autoturismelor Camerei; 

 - răspunde de exploatarea mijloacelor auto din dotare, asigurând folosirea 

raţională a acestora; 

 - asigură funcţionarea normală, întreţinerea şi repararea echipamentelor de 

comunicaţii; 

 - prestează servicii diverse nespecializate către terţi: executarea de ştampile şi 

inscripţionări, realizarea de lucrări de copiere, vânzări la stand de cărţi, dosare, etc. 

 
Art. 18  
 Şef Cabinet Registratură Secretariat  

 Este subordonat Preşedintelui CCI a judeţului Dolj şi are următoarele atribuţii: 

 - primeşte, înregistrează şi predă corespondenţa intrată în Cameră;  

 - distribuie corespondenţa în funcţie de rezoluţia conducerii; 

 - prezintă la semnat corespondenţa cu materialul de bază; pregăteşte 

corespondenţa pentru expediere; transmite pe fax adresele şi materialele anexă; 

predă plicurile cu corespondenţa Camerei firmei cu care este încheiat un contract de 

servicii de curierat; 

 - redactează şi multiplică materialele solicitate de conducere; 

 - întreţine şi exploatează baza de date din programul de secretariat; 

 - verifică şi descarcă e-mail-urile primite pe adresele: office@ccidj.ro şi 

ccidj@ccidj.ro; 

 - primeşte şi transmite comunicările telefonice; 

 - organizează şedinţele şi întâlnirile de lucru solicitate de conducerea CCI Dolj; 

 - pregăteşte călătoriile de serviciu ale conducerii;  
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 - asigură serviciile de protocol la nivelul Camerei conform programului aprobat 

de conducere; 

 - păstrează ştampila Camerei, fiind singurul compartiment în drept a o aplica 

pe corespondenţa semnată de Preşedintele Camerei sau persoana mandatată; 

 - asigură funcţia de secretariat şi pentru Directorul General. 

 

Art. 19  
 Compartimentul Juridic. Resurse Umane. Managementul calităţii, SSM, 
SU, Achiziţii  

 Această structură organizatorică este subordonată Preşedintelui Camerei de 

Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj. 
 

 Componenta Compartimentul Juridic - Achiziţii  are următoarele atribuţii: 

Atribuţii pe parte de Juridic: 

 - reprezintă interesele Camerei în faţa instanţelor judecătoreşti, organelor 

de urmărire penală, notariale şi altor organe de justiţie, precum şi în raporturile cu 

persoanele juridice şi persoanele fizice, pe baza mandatului dat de conducere; 

- urmăreşte obţinerea titlurilor executorii (sentinţe civile şi penale) în cauzele în 

care este parte Camera şi procedează la predarea lor Compartimentului Financiar, 

Contabiltate în vederea recuperării acestora; 

- asigură asistenţa juridică pentru compartimentele Camerei; 

- iniţiază şi participă la acţiunile de mediatizare şi cunoaştere a legilor şi a 

tuturor actelor normative; 

- asigură servicii de consultanţă juridică, instrumentare de acte privind 

tranzacţiile comerciale, perfectarea contractelor şi a altor acte de natură juridică;  

- elaborează propuneri privind armonizarea legislaţiei comerciale; 

- întocmeşte articole cu conţinut juridic pentru publicaţiile Camerei; 

- avizează legalitatea actelor întocmite cu privire la apărarea şi gospodărirea 

proprietăţii Camerei, a drepturilor şi intereselor legitime ale salariaţilor acesteia; 

- acordă asistenţa juridică necesară asupra legalităţii contractelor, dispoziţiilor 

emise, precum şi asupra legalităţii oricăror măsuri care sunt de natură să angajeze 
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răspunderea patrimonială a Camerei; 

- întocmeşte dispoziţiile; 

- avizează proiectele de hotărâri, regulamente, dispoziţii, ordine, decizii, 

contracte emise de Cameră, precum şi orice acte care sunt în legătură cu atribuţiile şi 

activitatea sa şi care necesită aviz de legalitate; 

- verifică valabilitatea actelor prezentate de salariaţi, în vederea înscrierii lor în 

carnetele de muncă şi avizează dosarele de pensionare. 

Atribuţii pe parte de Achiziţii: 

- dezvoltarea pieţei de afaceri din judeţul Dolj, precum şi din judeţele învecinate, 

prin participarea în ringul bursei a autorităţilor şi instituţiilor publice precum şi a 

persoanelor juridice; 

- desfăşurarea de activităţi specifice pieţei licitaţiilor, de vânzări şi cumpărări de 

mărfuri sau titluri de mărfuri - specifice pieţei la disponibil şi din domeniul 

instrumentelor financiare derivate; 

- desfăşurarea de proceduri - achiziţii, achiziţii publice, licitaţii de vânzare - 

având ca obiect bunuri, servicii şi lucrări pentru: 

• achiziţionarea şi vânzarea mărfurilor generale, a produselor cerealiere, 

petroliere, metalurgice, deşeuri, etc. 

• tranzacţionarea de active aparţinând societăţilor comerciale la care statul 

este acţionar sau care se află în proprietatea statului; 

• tranzacţionarea de bunuri imobile; 

• tranzacţionarea de bunuri confiscate; 

• valorificarea activelor ca urmare a executării silite a creanţelor bancare; 

alte active, stocuri şi mijloace fixe; 

- atragerea la procedurile de achiziţie publică organizate, în calitate de 

autoritate contractantă a: 

• oricăror autorităţi publice, inclusiv judecătorească; 

• oricăror instituţii publice; 

• oricăror persoane juridice care au fost înfiinţate pentru a desfăşura 

activităţi de interes public fără caracter comercial sau industrial şi care 

sunt finanţate din fonduri publice ori se află în subordinea sau sub 
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controlul unei autorităţi ori instituţii publice; 

• oricăror persoane juridice care desfăşoară activităţi relevante într-unul 

dintre sectoarele de utilitate publică şi care beneficiază de drepturi 

speciale sau exclusive pentru desfăşurarea unor astfel de activităţi. 
 

 Componenta Resurse Umane are următoarele atribuţii: 

Atribuţii pe parte de Resurse Umane:  

 - asigură evidenţa personalului Camerei, păstrând şi completând carnetele de 

muncă; actualizează aplicaţia REVISAL; 

 - identifică cunoştinţele, deprinderile şi abilităţile angajaţilor Camerei; 

 - asigură perfecţionarea profesională a angajaţilor prin cursuri de formare, 

schimburi de experienţă, dialog direct etc.; 

 - asigură evaluarea calităţii, competenţei şi capacităţii personalului; 

 - analizează performanţa umană şi indicatorii de performanţă; 

 - centralizează fişele posturilor şi ia măsuri ca şefii structurilor din organizaţie 

să întocmească şi să actualizeze pentru fiecare subordonat fişa postului în cuprinsul 

căreia să insereze atribuţiile angajatului;  

 - păstrează şi pune la dispoziţia angajaţilor Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare şi Regulamentul Intern; 

 - asigură recrutarea şi selecţia noilor angajaţi; stabileşte criteriile de recrutare 

şi selecţie; organizează interviul pentru selecţia candidaţilor;  

 - întocmeşte contractele individuale de muncă şi contractele civile; 

 - participă la negocierea contractelor individuale; 

 - întocmeşte formele necesare pentru încetarea raportului de muncă a 

salariaţilor; 

 - asigură formarea şi integrarea noilor angajaţi; 

 - întocmeşte planuri de carieră ale personalului, motivare, salarizare; 

 - stabileşte criteriile şi metodele de evaluare a salariaţilor împreună cu 

conducerea Camerei; 

 - întreprinde măsuri pentru crearea unor condiţii normale de muncă; 

 - asigură corelaţii între productivitatea muncii, fondul de salarii şi salariul 
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individual; 

 - organizează controlul medical periodic al angajaţilor în conformitate cu 

prevederile legale; 

 - participă la elaborarea Contractului Colectiv de Muncă, răspunde de 

întocmirea acestuia în condiţii legale; urmăreşte realizarea prevederilor acestuia; 

asigură acordarea tuturor drepturilor cuvenite personalului Camerei de Comerţ şi 

Industrie a judeţului Dolj, conform Contractului Colectiv de Muncă (sporuri, 

indemnizaţii); 

 - răspunde de întocmirea programului de concedii de odihnă pentru salariaţii 

Camerei; 

 - controlează respectarea disciplinei muncii, în conformitate cu dispoziţiile 

legale în vigoare; ia măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor Contractului 

Colectiv de Muncă şi respectarea disciplinei muncii în cadrul organizaţiei; 

 - analizează şi propune proiectele Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare (R.O.F.), Regulamentul Intern al Camerei, precum şi alte regulamente 

pe care le supune aprobării organelor de conducere în a căror competenţă intră 

aprobarea; 

 - stabileşte obiectivele strategice pentru resursele umane: organizarea şi 

planificarea acestora; 

 - propune necesarul de personal, asigură resurse umane calitativ 

corespunzătoare în toate compartimentele; 

 - propune nomenclatorul de funcţii din cadrul Camerei; 

 - urmăreşte completarea tuturor posturilor vacante din compartimente, 

respectând în acest scop Contractul Colectiv de Muncă; 

Atribuţii pe parte de Marketing: 

  - realizarea de acţiuni pentru creşterea reprezentativităţii Camerei de Comerţ 

şi Industrie a judeţului Dolj prin atragerea comunităţii de afaceri din judeţ şi a 

organizaţiilor locale în activităţile Camerei; în acest sens promovează acţiunile 

desfăşurate de Cameră prin intermediul campaniilor publicitare, al conferinţelor de 

presă, articolelor şi prin menţinerea unei legături permanente cu mass-media locală 

şi centrală; 
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- recunoaşterea oficială, de facto, a rolului Camerei, de interfaţă în susţinerea 

intereselor comunităţii de afaceri, în relaţia cu structurile administraţiei publice locale, 

regionale şi centrale locale şi alte structuri reprezentative, unde comunitatea de 

afaceri din judeţul Dolj are interese; 

- intermedierea colaborării dintre comunitatea de afaceri din judeţul Dolj şi 

instituţii internaţionale ale comunităţii de afaceri; 

- susţinerea iniţiativelor comunităţii de afaceri şi ale operatorilor economici prin 

stimulente materiale, profesionale şi de logistică; 

- generalizarea şi îmbunătăţirea dialogului economico-social, prin parteneriate, 

îndeosebi prin dezvoltarea parteneriatului public-privat; 

- implicarea în promovarea şi dezvoltarea competitivităţii produselor şi 

serviciilor firmelor din judeţul Dolj;  

- elaborează, la cererea agenţilor economici, lucrări de reclamă-publicitate, 

promovarea produselor şi serviciilor acestora; 

- perfecţionarea, diversificarea şi creşterea calitativă a pachetului de servicii de 

reprezentare, interfaţă, promovare şi de interes general, la un înalt grad de standardizare 

şi performanţă, compatibile cu cele din Piaţa Unică Europeană şi internaţională; 

- reconstruirea şi operaţionalizarea unui sistem integrat, prin constituirea unui 

sistem propriu de culegere şi prelucrare a datelor din economia reală, prin colaborare 

şi cooperare cu Oficiul Registrului Comerţului şi constituirea unor structuri locale şi 

regionale, pentru investigarea mediului de afaceri;  

- identificarea nevoilor de consultanţă în domeniul activităţii de marketing ale 

firmelor membre ale Camerei, a celorlalţi agenţi economici şi sprijinirea acestora în 

rezolvarea problemelor din acest domeniu; 

- efectuarea de analize economice, financiare, de marketing şi management în 

domeniile prioritare de interes pentru firme: mediu, materiale, procese şi produse 

inovative, energie şi altele; 

- cercetarea pieţei pe plan naţional şi internaţional pentru identificarea 

beneficiarilor potenţiali din domeniul activităţii de marketing,  cu impact pentru 

dezvoltarea durabilă a firmelor; 
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- adaptarea informaţiilor referitoare la procesul concurenţial pe piaţa U.E. 

pentru a putea fi uşor receptate şi asimilate de firme; 

- coordonează realizarea strategiei, a obiectivelor şi programelor de acţiuni ale 

Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj care sunt aprobate de Adunarea 

Generală a membrilor. 

Atribuţii pe parte de Relaţii publice: 

- asigură un flux informaţional eficient către mediul de afaceri, prin publicaţiile: 

NEWLETTER-ul CCI DOLJ – publicaţie electronică, INFORMAŢIA ECONOMICĂ – 

revistă şi BULETINUL OFICIAL al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj – 

periodic adresat cu precădere societăţilor comerciale membre; 

  - realizează activitatea de editură a Camerei (pliante, cataloage, afişe, broşuri 

etc.) constând în conceperea machetelor, materialelor publicitare din punct de 

vedere al conţinutului şi formei; 

- îndeplineşte funcţia purtătorului de cuvânt al organizaţiei; 

- participă la toate activităţile interne, pentru a putea fi continuu informat în 

vedere realizării materialelor de presă; 

- se informează asupra noutăţilor din activitatea societăţilor comerciale membre 

şi asupra acţiunilor la care aceştia participă în mod extraordinar; 

- se informează asupra acţiunilor la care participă reprezentanţi ai Camerei de 

Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj; 

 - coordonează activitatea de protocol la nivelul organizaţiei; gestionează şi 

evidenţiază evenimentele la nivel de Cameră, pe plan local, naţional şi internaţional; 

 - participă la discuţiile protocolare organizate la sediul Camerei, întocmeşte 

fişele de protocol, formele necesare cheltuielilor aferente (cazare, masă etc.) şi 

asigură traducerea discuţiilor prin translator, la nivelul conducerii, cu ocazia vizitelor 

unor delegaţii străine; 

 - însoţeşte delegaţiile străine aflate în vizită la Cameră, conform programului 

de protocol aprobat; 

 - menţine legătura cu serviciile de protocol ale ambasadelor, ministerelor şi 

altor organisme centrale în limitele competenţelor stabilite de conducere; 
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 - pregăteşte delegaţiile Camerei care se vor deplasa la diferite manifestări în 

străinătate (mape cu materiale de prezentare, materiale de protocol), se ocupă de 

aprovizionarea cu obiecte de protocol; 

 - alcătuieşte şi urmăreşte derularea programării la nivelul conducerii Camerei, 

pentru participarea la diferite manifestări la care organizaţia este invitată; 

 - organizează seminarii, conferinţe, simpozioane precum şi alte manifestări pe 

teme specifice activităţii sale; invită organe şi factori de răspundere din judeţ, precum 

şi reprezentanţii mass-media; 

 - elaborează şi concepe textele şi grafica pentru corespondenţa de protocol;

 - întreţine şi dezvoltă legăturile Camerei cu diverse instituţii. 

 

 Componenta Managementul calităţii, Managementul sănătăţii şi securităţii 

în muncă, Managementul situaţiilor de urgenţă  are următoarele atribuţii: 

- planifică şi recomandă conducerii Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului 

Dolj, la cererea acesteia sau din proprie iniţiativă, studii pe  termen lung sau scurt, 

măsuri şi procedee care să asigure că procesele necesare Sistemului de 

Management al Calităţii sunt stabilite, implementate, menţinute şi îmbunătăţite; 

- raportează managementului de cel mai înalt nivel despre funcţionarea 

Sistemului de Management al Calităţii şi despre orice necesitate de îmbunătăţire; 

- se asigură că este promovată în cadrul organizaţiei conştientizarea 

referitoare la cerinţele clientului; 

- asigură proiectarea, documentarea, implementarea, revizuirea documentelor 

Sistemului de Management al Calităţii în cadrul CCI  Dolj în conformitate cu cerinţele 

standardului ISO 9001:2008; 

- întocmeşte „Programul anual de audituri interne” şi îl supune aprobării 

Preşedintelui; 

- conduce, urmăreşte şi efectuează audituri interne şi monitorizează 

implementarea acţiunilor corective/ preventive; 

- răspunde de gestionarea internă/ externă a documentelor Sistemului de 

Management al Calităţii; 

- urmăreşte şi analizează periodic nivelul de calitate prestabilit în conformitate 
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cu cerinţele Sistemului de Management al Calităţii,  propune acţiuni corective/ 

preventive şi de îmbunătăţire a Sistemului de Management al Calităţii; 

- informează permanent Preşedintele CCI Dolj asupra evoluţiei Sistemului de 

Management al Calităţii şi raportează rezultatul auditurilor interne/ externe; 

- identifică cerinţele specifice ale clienţilor privind managementul calităţii şi 

informează conducerea Camerei despre acestea; 

- reprezintă Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Dolj la susţinerea 

auditurilor externe efectuate de terţi; 

- propune măsuri pentru îmbunătăţirea continuă a activităţii şi creşterea 

eficienţei în domeniul său de activitate; 

- stabileşte şi menţine legătura cu organismele de certificare, participând la 

auditurile externe de certificare, supraveghere, recertificare; 

- urmăreşte aplicarea politicii privind managementul calităţii stabilită de 

conducerea Camerei şi propune schimbări în structura acesteia; 

- asigură conducerii Camerei informaţii, consiliere şi asistenţă legate de 

problemele de management al calităţii pentru ca operaţiunile să crească în volum; 

- răspunde de obţinerea şi actualizarea tuturor avizelor şi autorizaţiilor de 

funcţionare impuse de legislaţie în domeniile sănătate şi securitate în muncă, situaţii 

de urgenţă, precum şi de respectarea normelor stabilite de acestea; 

- răspunde de asigurarea condiţiilor legale pe linia situaţiilor de urgenţă, 

sănătate şi securitate în muncă; răspunde de buna desfăşurare a instruirii 

personalului din punct de vedere al situaţiilor de urgenţă, sănătate şi securitate în 

muncă; 

- răspunde de elaborarea şi actualizarea planurilor în domeniul situaţiilor de 

urgenţă: de autoapărare (intervenţie) împotriva incendiilor, de evacuare, de apărare 

în caz de dezastre, identificarea, evaluarea şi controlul riscului de incendiu, scenariul 

de securitate la incendiu; 

- ia măsuri pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor 

profesionale, răspunde de cunoaşterea şi aplicarea normelor în domeniul situaţiilor 

de urgenţă; 
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- se ocupă  de activităţile de protecţie şi de activităţile de prevenire a riscurilor 

profesionale din Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului  Dolj; 

- organizează instruirea introductiv-generală în domeniul securităţii şi sănătăţii 

în muncă la angajare şi consemnează rezultatele în fişa de  instruire individuală; 

- realizează o evaluare a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă, 

inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice; 

- decide asupra măsurilor de protecţie care trebuie luate şi, după caz, asupra 

echipamentului de protecţie care trebuie utilizat în desfăşurarea activităţilor Camerei; 

- ţine evidenţa accidentelor de muncă ce au ca urmare o incapacitate de 

muncă mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor uşoare, a  bolilor profesionale, a 

incidentelor periculoase, precum şi a accidentelor de muncă, astfel cum sunt definite 

la art.5 lit.g) din Legea nr.319/2006; 

- elaborează pentru autorităţile competente şi în conformitate cu 

reglementările legale rapoarte privind accidentele de muncă suferite de angajaţii 

Camerei; 

- elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie, plan ce va 

conţine măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură bazat pe evaluarea 

riscurilor; acest plan va fi revizuit ori de câte ori intervin modificări ale condiţiilor de 

muncă, respectiv apariţia unor riscuri noi; 

- controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toţi salariaţii a măsurilor 

prevăzute în planul de prevenire şi protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale 

în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă; 

- coordonează şi verifică efectuarea instruirii la locul de muncă şi a instruirii 

periodice de către şefii direcţiilor şi compartimentelor Camerei de Comerţ şi Industrie 

a Judeţului Dolj; 

- întocmeşte planul de acţiune în caz de pericol grav şi iminent conform 

prevederilor art.101-107 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr.319/2006 şi se asigură că toţi  angajaţii sunt instruiţi pentru aplicarea lui; 

- ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art.101 -107 din 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006; 
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- ţine evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de 

medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/ sau controlul psihologic periodic. 

 

Art. 20  
 Tribunalul Arbitral îşi desfăşoară activitatea pe lângă Camera Dolj conform 

prevederilor Codului de procedură civilă, ale Regulamentului de organizare şi 

fincţionare şi ale Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial 

Internaţional de pe lângă Camera Naţională adaptat la specificul necesităţilor 

Camerei Dolj şi aprobat de Colegiul de Conducere al Camerei.  

 

Are următoarele atribuţii: 

   - îndeplineşte toate operaţiile legate de soluţionarea litigiilor pe cale arbitrală 

potrivit Regulilor de procedură şi a Regulamentului propriu; 

   - redactează, la cererea părţilor şi împreună cu acestea, compromisuri ori 

cereri de conciliere; 

   - pune la dispoziţia celor interesaţi o procedură de soluţionare pe cale amiabilă 

a unor diferende, în condiţiile Regulilor sale de conciliere; 

   - colaborează cu celelalte arbitraje constituite de pe lângă Camerele de 

Comerţ şi Industrie, în special prin schimbul de liste cu arbitri şi pentru desfăşurarea 

unor acţiuni comune de promovare a arbitrajului; 

   - eliberează la cerere copii ale documentelor oficiale aflate în dosarele din 

arhiva Tribunalului Arbitral; 

   - ţine evidenţa practicii arbitrale şi întocmeşte culegeri de practică arbitrală; 

   - face propuneri privind îmbunătăţirea organizării şi desfăşurării arbitrajului; 

   - îndeplineşte orice alte atribuţii ce-i sunt conferite prin Regulamentul propriu 

sau prin regulile de procedură; 

   - organizează un secretariat compus din consilieri arbitrali, asistenţi arbitrali, 

grefieri şi alte persoane cu funcţie de execuţie care participă la şedinţele Tribunalului 

Arbitral, întocmesc citaţiile, completează borderourile, redactează şi expediază 

corespondenţa, ţin la zi registrele Tribunalului Arbitral şi păstrează mapele de 

hotărâri arbitrale, dosarele soluţionate, registrele şi condicile de şedinţă, întocmesc 
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sinteze de practică judiciară şi le propun spre avizare şi publicare Tribunalului 

Arbitral. 

 

Art. 21 
FUNDAŢIA ŞCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERŢ 

ŞI INDUSTRIE  – FILIALA DOLJ 

 Are următoarele funcţii şi atribuţii: 

- de educaţie permanentă, conform unei metodologii proprii sau în colaborare 

cu alte instituţii de profil, prin organizarea de cursuri de specializare/ perfecţionare şi 

de calificare/ recalificare în folosul comunităţii locale de afaceri, ţinând cont de 

necesităţile acesteia; 

- de învăţământ, organizat în unităţi proprii sau în colaborare cu alte instituţii de 

profil de stat şi particulare, de nivel: 

• profesional, în cadrul şcolilor de arte şi meserii; 

• liceal, în cadrul liceelor de specialitate; 

• postliceal, în cadrul şcolilor postliceale, pentru diferite specializări; 

• universitar, în cadrul facultăţilor, colegiilor, institutelor, universităţilor; 

• postuniversitar, în cadrul şcolilor de masterat în administrarea 

afacerilor, studii aprofundate, etc. 

- de iniţiere şi efectuare de cercetări ştiinţifice în nume propriu, în colaborare 

sau pe bază de contract cu unităţi specializate în domeniul teoriei şi practicii 

afacerilor, cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale aplicabile în acest domeniu de 

activitate; 

- de organizare de colocvii, mese rotunde, simpozioane, seminarii,   sesiuni de 

comunicări ştiinţifice etc., pe diverse teme vizând schimbul de informaţii şi opinii în 

domeniul afacerilor; 

- de elaborare şi editare de lucrări de specialitate în domeniul de activitate al 

Şcolii Române de Afaceri; 

- de servicii de informare şi documentare organizate din proprie iniţiativă sau la 

cererea celor interesaţi, în cadrul specificului de activitate al ŞRA. În acest sens, va 

întocmi şi actualiza registrul locurilor de practică, după o metodologie unică la nivel 
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de ŞRA şi va întocmi studii privind piaţa muncii sau alte aspecte ce se impun, 

determinate de realităţile economico-sociale locale şi naţionale; 

- de atragere a celor mai buni specialişti pentru formare, specializare şi 

perfecţionare în afaceri; 

-de organizare şi desfăşurare a unor activităţi de atestare profesională pe baza 

reglementărilor în vigoare, în colaborare cu ministerele şi alte instituţii de resort; 

- de colaborare cu instituţii din străinătate care au preocupări în domeniul 

educaţional, în vederea: 

• schimbului de informaţii şi materiale de specialitate; 

• acordării de burse; 

• cooperării ştiinţifice; 

• organizării în comun de acţiuni în domeniul formării, specializării 

şi perfecţionării în afaceri; 

- eliberare de certificate de absolvire pe baza unor teste sau examene finale de 

verificare a cunoştinţelor, precum şi adeverinţe de participare la diferite acţiuni 

organizate şi coordonate de această entitate.   
 

Art. 22 

FUNDAŢIA DE STUDII COMERCIALE BANU MIHAI  

Are următoarele atribuţii: 

- educaţie permanentă, conform unei metodologii proprii sau în colaborare cu 

alte instituţii de profil, prin organizarea de cursuri de specializare/perfecţionare şi de 

calificare/recalificare în folosul comunităţii locale de afaceri, ţinând cont de 

necesităţile acesteia; 

- învăţământ, organizat în unităţi proprii sau în colaborare cu alte instituţii de 

profil de stat şi particulare, de nivel: 

• profesional, în cadrul şcolilor de arte şi meserii; 

• liceal, în cadrul liceelor de specialitate; 

• postliceal, în cadrul şcolilor postliceale, pentru diferite specializări; 

• universitar, în cadrul facultăţilor, colegiilor, institutelor, universităţilor; 

• postuniversitar, în cadrul şcolilor de masterat în administrarea 
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afacerilor, studii aprofundate etc. 

 - iniţiere şi efectuare de cercetări ştiinţifice în nume propriu, în colaborare sau 

pe bază de contract cu unităţi specializate în domeniul teoriei şi practicii afacerilor, cu 

respectarea strictă a dispoziţiilor legale aplicabile în acest domeniu de activitate; 

 - organizare de colocvii, mese rotunde, simpozioane, seminarii,   sesiuni de 

comunicări ştiinţifice, etc., pe diverse teme vizând schimbul de informaţii şi opinii în 

domeniul afacerilor; 

 - elaborare şi editare de lucrări de specialitate; 

 - acordare de servicii de informare şi documentare organizate din proprie 

iniţiativă sau la cererea celor interesaţi, în cadrul specificului de activitate. În acest 

sens, se întocmesc şi se actualizează registrul locurilor de practică şi se vor întocmi 

studii privind piaţa muncii sau alte aspecte ce se impun, determinate de realităţile 

economico-sociale locale şi naţionale; 

 - acordare de sprijin tuturor celor interesaţi, cu atragerea celor mai buni 

specialişti pentru formare, specializare şi perfecţionare în afaceri; 

 - organizare şi desfăşurare a unor activităţi de atestare profesională pe baza 

reglementărilor în vigoare, în colaborare cu ministerele şi alte instituţii de resort; 

 - colaborare cu instituţii din străinătate care au preocupări în domeniul 

educaţional, în vederea: 

• schimbului de informaţii şi materiale de specialitate; 

• acordării de burse; 

• cooperării ştiinţifice; 

• organizării în comun de acţiuni în domeniul formării, specializării 

şi perfecţionării în afaceri; 

 - eliberare de certificate de absolvire pe baza unor teste sau examene finale 

de verificare a cunoştinţelor, adeverinţe de participare la acţiuni organizate şi 

coordonate de această entitate. 
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Art. 23 

  S.C. EXPOOLTENIA SRL 

 Este constituită în scopul îndeplinirii de către personalul executiv a atribuţiilor 

prevăzute de Legea nr. 335/2007 privind camerele de comerţ şi industrie din 

România şi de Statut, referitoare la organizarea, administrarea de târguri şi expoziţii 

specializate precum şi efectuarea activităţilor de reclamă comercială. 

 Societatea are următoarele atribuţii: 

- administrează târgurile şi expoziţiile specializate organizate de CCI a judeţului 

Dolj; 

-  efectuează activităţi de reclamă comercială; 

- desfăşoară şi alte activităţi în interesul oamenilor de afaceri:  

• transporturi rutiere de mărfuri, manipulări şi depozitări;  

• activităţi ale agenţiilor de turism şi a tur-operatorilor; activităţi de 

asistenţă turistică; 

• închiriere şi subînchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, 

închirierea maşinilor şi echipamentelor; 

• prelucrarea informatică a datelor;  

• activităţi juridice, de contabilitate, revizie contabilă, consultanţă în 

domeniul fiscal, activităţi de studiere a pieţei şi de sondaj; 

• activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management, de 

management al holdingurilor; 

• publicitate; 

• selecţia şi plasarea forţei de muncă; activităţi de secretariat şi 

traducere; 

• activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale, activităţi 

recreative. 

 

Art. 24 

 Normele privind disciplina în muncă sunt înscrise în Regulamentul Intern al 

Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj. 
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Capitolul V  DISPOZIŢII FINALE 
 
Art. 25 

Fiecare angajat al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj este obligat 

să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prezentului regulament. 

Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament de Organizare şi 

Funcţionare conduce la luarea de măsuri în conformitate cu legislaţia şi actele 

normative interne în vigoare. 

 
Art. 26 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare va fi revizuit periodic, în vederea 

reflectării modificărilor apărute. Eventualele propuneri de completare şi modificare 

aduse prezentului regulament, vor fi supuse aprobării Colegiului de Conducere, iar 

după 10 zile de la aprobare vor intra în vigoare, în cazul în care nu există alte 

precizări. 

 

Art. 27 

Modificarea structurii Regulamentului de Organizare şi Funcţionare  aprobat de 

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, poate fi 

efectuată de acelaşi organ, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 335/2007, modificată şi 

completată cu Legea 39/2011 şi ale Statutului Camerei. 

Actualul Regulament de Organizare şi Funcţionare a fost aprobat prin Decizia 

Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj din data 

de 27.09.2011. 

 
Art. 28 

 Dispoziţiile prezentului Regulament intră în vigoare începând cu data de 

27.09.2011. 
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Art. 29 

Compartimentul Resurse Umane are obligaţia de a transmite tuturor şefilor de 

compartimente, în termen de 10 zile de la aprobarea sa, câte un exemplar din 

prezentul Regulament. 
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