
Nr. 
crt.

Denumirea serviciului Tarif normal Tarif pentru membri

1. Asistenţă pentru investitorii străini 
nerezidenţi (organizarea agendei 
de lucru, a vizitelor, a întâlnirilor).

100 euro/zi Nu este cazul.

2. Organizarea de evenimente (par-
teneriate de afaceri, workshopuri,   
seminarii, mese rotunde, prezen-
tare de produse/servicii şi a profi-
lului de firmă)

Tarife stabilite 
conform contractului 

de servicii

Tarife stabilite conform 
contractului de servicii

3. Furnizarea de informaţii din bazele 
de date proprii.

8 lei/firmă În condiţii de gratuitate

4. Organizarea de misiuni economice 
în străinătate, participarea la întâl-
niri de afaceri, manifestări comer-
ciale în străinătate

deviz + 
5% / participant

deviz + 
2% / participant

5. Consultanţă privind promovarea 
firmei şi a produselor.

50 lei/oră În condiţii de gratuitate

6. Transmiterea prin e-mail a 
newsletter-ului săptămânal cu 
oportunităţi de afaceri (cereri, 
oferte, licitaţii, oportunităţi de 
cooperare şi posibilităţi de exter-
nalizare a serviciilor)

Serviciu oferit 
exclusiv membrilor

În condiţii de gratuitate

7. Informaţii privind programele cu 
finanţare nerambursabilă.

25 lei/oră În condiţii de gratuitate

8. Consilierea specifică de piaţă. 
Furnizarea de informaţii gener-
ale firmelor româneşti, privind 
reglementările în domeniul afacer-
ilor dintr-o anumită ţară (legislaţie 
privind înfiinţarea unei firme în 
străinătate, datele de contact ale  
instituţiilor abilitate etc.).

200 lei/consultaţie În condiţii de gratuitate
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9. Promovarea în newsletter-ul 
săptămânal al CCI Dolj (articol sau 
inserare de bannere publicitare).

50 euro/număr 
pentru articol

În condiţii de gratuitate

100 euro/lună
pentru banner

25 euro/lună
pentru banner

10. Înscrierea de link-uri pe pagina 
CCI Dolj

70 Euro/an 35 Euro/an

11. Publicarea de bannere de 
promovare pe pagina CCI Dolj

150 Euro/an 75 Euro/an

12. Consultanţă privind reglementările 
comerciale internaţionale

50 lei/consultaţie În condiţii de gratuitate

13. Eliberarea certificatelor de origine 365 lei/set 365 lei/set

14. Vizarea facturilor, documentelor de 
export şi alte documente externe

170 lei/document 85 lei /document

15. Analizare sau acordare consultanţă 
privind întocmirea dosarului de 
forţă majoră.

100 Euro/ dosar
Dacă dosarul anali-
zat primeşte avizul 

de forţă majoră, 
beneficiarul va 
achita la eliber-

area avizului suma 
de 400 Euro (fără 

T.V.A.), reprezentând 
diferenţa până la 500 
Euro/aviz (fără T.V.A.)”.

100 Euro/ dosar
Dacă dosarul analizat 

primeşte avizul de forţă 
majoră, beneficiarul va 
achita la eliberarea avi-
zului suma de 400 Euro 

(fără T.V.A.), reprezentând 
diferenţa până la 500 Euro/

aviz (fără T.V.A.)”.

16. Avizarea cazurilor de forţă majoră 500 euro/aviz 500 euro/aviz

17. Furnizarea de standarde şi alte 
produse ale Asociaţiei de Stand-
ardizare din România – ASRO

Tarife stabilite 
conform contractului 

cu ASRO

Tarife stabilite 
conform contractului cu 

ASRO

18. Organizarea de saloane, târguri 
şi expoziţii (punerea la dispoziţie 
de spaţii de expunere interioare, 
spaţii exterioare

Conform bugetu-
lui manifestării 
expoziţionale.

Conform bugetului 
manifestării expoziţionale, 

la care se va aplica o 
reducere de 10%.

19. Închirierea structurii expoziţionale Tarife stabilite 
conform contractului 

de servicii

Tarife stabilite 
conform contractului de 

servicii

20. Furnizarea Topul Firmelor Dolj - 
carte

100 lei 90 lei

21. OPERAŢIUNILE  DE CONSULTANŢĂ ŞI ASISTENŢĂ JURIDICĂ
Servicii sub comision



- verificarea disponibilităţii firmei 2 lei 1 leu

- rezervare firmă la nivel naţional 9 lei 7 lei

- rezervarea emblemei la nivel 
naţional

5 lei 3 lei

Servicii proprii de consultanţă şi asistenţă juridică

- redactarea declaraţiilor pe pro-
pria răspundere a fondatorilor, 
administratorilor, împuterniciţilor 
sucursalelor şi a cenzorilor că 
îndeplinesc condiţiile prevăzute de 
lege,
- obţinerea evaluării prin expertiză 
a bunurilor subscrise ca aport în 
natură la capitalul social

5 lei

9 lei

3 lei

5 lei

- redactarea actului constitutiv al 
societăţii pentru:
- societate în nume colectiv sau 
comandită simplă;
- SRL cu asociat unic;
- SRL cu  doi  asociaţi sau mai 
mulţi asociaţi;

- SA şi SA în comandită pe acţiuni 
cu doi acţionari sau mai mulţi 
acţionari

79 lei

95 lei
159 lei + 10% din tarif 
pentru fiecare asociat 

în plus 
223 lei  + 2% pentru 
fiecare acţionar în 

plus

63 lei
 

79 lei
 120 lei  + 5% din tarif 
pentru fiecare asociat 

în plus 
199 lei + 2% pentru 

fiecare acţionar în plus

- redactarea actului adiţional 
pentru schimbarea:
- sediului social;
- denumirii firmei/ adaptarea em-
blemei;
- duratei societăţii;
- formei juridice;
- domeniului principal de activi-
tate;
- administratorilor şi/sau cenzo-
rilor ;
- altor elemente ale actului consti-
tutiv (nume, domiciliu, participare 
la profit si pierderi, etc.)

40 lei
40 lei

44 lei
56 lei
47 lei

63 lei

47 lei

31 lei
31 lei

33 lei
47 lei
31 lei

47 lei

31 lei

- redactarea actului adiţional 
pentru completarea obiectului de 
activitate;

63 lei 40 lei

- redactarea actului adiţional pen-
tru primirea/retragerea de asociaţi

40 lei 31 lei



- redactarea actului adiţional 
pentru:
- majorarea capitalului social;
- reducerea capitalului social

63 lei
31 lei

31 lei
24 lei

- redactarea actului adiţional pen-
tru înfiinţarea de sedii secundare

24 lei 20 lei

- redactarea actului adiţional pen-
tru divizarea /fuziunea societăţii

120 lei 63 lei

- redactarea actului adiţional 
pentru dizolvarea /lichidarea 
societăţii

63 lei 31 lei

- îndrumarea pentru completarea 
corectă a cererii de înregistrare şi 
autorizare a comercianţilor

6 lei 5 lei

- consultanţă, redactare acte, for-
mare dosar:
- pentru comercianţi persoane 
fizice autorizate;
- pentru comercianţi întreprinderi 
familiale, întreprinderi individuale;
- pentru  SRL şi SNC;
- pentru SA, SCA şi SA, comandite 
pe acţiuni

9 lei
  

9 lei

19 lei
31 lei

6  lei
  

8 lei

14 lei
15 lei

- întocmire proiecte de fuziune ori 
divizare

478 lei 319 lei

Notă: Pentru operaţiunile de consultanţă şi asistenţă juridică se va putea opta între regimul 
normal şi cel de urgenţă. Regimul de  urgenţă pentru aceste operaţiuni va majora tarifele, 
astfel:
- pentru 24 ore cu 50%,
- pentru 48 ore cu 30% .

22. Consultanţă în vederea organizării 
de proceduri pentru vânzări şi 
achiziţii publice de bunuri, servicii 
şi lucrări, conform OUG 34/2006

Tarife stabilite con-
form contractului de 

servicii; Se vor încheia 
contracte de colaboare 
cu firme membre, prin 
care CCI Dolj va primi 
un comision pentru 
fiecare client atras.

Tarife stabilite conform 
contractului de servicii; Se 

vor încheia contracte de co-
laboare cu firme membre, 
prin care CCI Dolj va primi 
un comision pentru fiecare 

client atras.

23. Servicii de închiriere:
- săli de conferinţă,
- videoproiector,
- flipchart,
- laptop

100 lei/oră
20 lei/oră
5 lei/oră

10 lei/oră

50 lei/ oră
În condiţii de gratuitate.
În condiţii de gratuitate.
În condiţii de gratuitate.



Tarifele nu conţin TVA

24. Acordarea de asistenţă 
personalizată pentru întocmirea 
de proiecte europene

Tarife stabilite con-
form contractului de 
servicii; se vor încheia 
contracte de colaboare 
cu firme membre, prin 
care CCI Dolj va primi 
un comision pentru 
fiecare client atras.

Tarife stabilite conform 
contractului de servicii; se 
vor încheia contracte de 

colaboare cu firme membre, 
prin care CCI Dolj va primi 

un comision pentru fiecare 
client atras.

25. Consultanţă în domeniul 
resurselor umane:
- întocmire contracte colective 
de muncă, regulamente interne, 
regulamente de organizare şi 
funcţionare, organigrame,
- întocmire contracte individuale 
de muncă, acte adiţionale, fişe de 
post, dispoziţii angajator, formu-
lare de evaluare salariaţi,
- asistenţă program REVISAL,
- întocmire adeverinţe vechime, de 
salariat etc.

100 lei/document

20 lei/document 

40 lei/oră
5 lei/document

50 lei/document

10 lei/document

20 lei/oră
2,5 lei/document

26. Consultanţă şi redactare contracte 
comerciale/civile:
- redactare contracte de prestări 
servicii, vânzare-cumpărare, co-
modat, închiriere etc.

50 lei/document 25 lei/document

27. Servicii de formare profesională:
- cursuri de iniţiere, perfecţionare, 
specializare

Conform buget curs

100 lei/persoană

Conform buget curs, la care 
se va aplica o reducere de 

10%.
În condiţii de gratuitate.- seminarii şi workshop-uri or-

ganizate de CCI

28. Activităţi specifice Curţii 
de Arbitraj

Tarifele sunt stabilite conform
Regulamentului propriu.

29. Tipizate nepersonalizate ale Imprim-
eriei Naţionale pentru toţi agenţii 
economici, precum şi imprimate cu 
regim special pentru comercianţii de 
material lemnos şi cherestea

Tarifele sunt stabilite de Imprimeria Naţională.


