
OBIECTIVE GENERALE ALE CCI DOLJ

 PENTRU PERIOADA APRILIE 2020 – APRILIE 2021

1. Obiectivul principal in anul 2020, ca si in anul precedent, este stabilizarea financiara a
CCI DOLJ.

Vom urmări  creşterea veniturilor  obţinute din serviciile  pe care Camera le  oferă în acest
moment,  dezvoltarea  de  noi  servicii  şi  activităţi  generatoare  de  venit  şi  creşterea  reală  a
veniturilor obţinute din cotizaţii, sponsorizări, publicitate. 

2. Dezvoltarea serviciilor care genereaza venit:
 Dezvoltarea  de  servicii  noi  care  pot  genera  venit  (ex.):  servicii  de  publicitate,

organizare evenimente. 
 Revitalizarea activităţii de arbitraj prin Curtea de Arbitraj Dolj
 Dezvoltarea activităţii şi serviciilor oferite prin terminalul Bursei Romane de Marfuri
 Organizarea de târguri şi expoziţii
 Consultanţă comercială 
 Formarea şi perfecţionarea profesională 
 Eliberarea de avize de forţă majoră, certificate de origine a marfurilor 
 Organizarea evenimentului Topul Firmelor

3. Dezvoltarea  şi  întărirea  relaţiilor  cu  autorităţtile  locale  şi  centrale,  prin  realizarea  de
parteneriate reale şi solide, având ca scop informarea şi sprijinirea mediului economic şi
dezvoltarea comunităţii şi a judeţului.

4. Dezvoltarea şi întărirea relaţiilor, dar şi a parteneriatelor cu sistemul cameral atât la nivel
intern cât şi extern.

5. Atragerea  agenţilor  economici  importanţi  din  regiune  (statut  de  membru  al  Camerei
şi/sau  participare  la  evenimentele  organizate)  şi   creşterea  numărului  membrilor  CCI
Dolj. De asemenea, urmărim o colaborare cât mai stransă cu membrii CCI Dolj pe viitor. 
Atragerea membrilor noi şi creşterea gradului de implicare prin oferirea de programe,
servicii şi beneficii reale, esenţiale pentru succesul lor viitor, este fundamentală pentru
existenţa şi funcţionarea Camerei. 

6. Creşterea vizibilitatii şi a gradului de notorietate a CCI Dolj şi a serviciilor oferite atât pe
plan intern la nivel local şi naţional şi pe plan extern. 

7. Internaţionalizarea  (fie  că  vorbim  de  gradul  de  expunere  al  CCI  Dolj,  al  agenţilor
economici sau regiunii) reprezintă un obiectiv strategic. Vom urmări iniţierea, sprijinul şi



implicarea  activă  în  parteneriate  ce  urmăresc  informarea,  deschiderea  şi  promovarea
agenţilor  economici,  atragerea  de  investitori  şi  creşterea  vizibilităţii  şi  dezvoltarea
regiunii noastre. 

8. Dezvoltarea forţei de muncă bine pregatite reprezintă de asemenea un obiectiv strategic.
Implicarea Camerei va fi una majoră pe componente ce ţin de dezvoltarea de parteneriate
ce  privesc  educaţia,  învaţământul  dual,  şcolile  profesionale,  programele  de ucenici  şi
voluntariat,  pregatirea profesională, atragerea şi păstrarea forţei de muncă în regiune. 

Preşedinte,

Gabriel Vlăduţ


