
Activitatea  Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj  în perioada 
09 aprilie 2019 - 31 martie 2020

ÎNTÂLNIRI, VIZITE OFICIALE, PARTENERIATE

8 mai 2019 –  S-a semnat Acordul de parteneriat între Inspectoratul Școlar Dolj, Camera
de  Comerț  și  Industrie  Dolj,  C.L.D.P.S.  Dolj,  CNDIPT și  Camera  de  Comerț  și  Industrie  a
județului  Hunedoara,  privind  continuarea  colaborării  pentru  identificarea  de  soluții  pertinente
pentru susținerea dezvoltării  învățământului  profesional  si  tehnic în concordanță cu mediul  de
afaceri.

11-12 mai 2019 –  dl. Președinte a participat, în Craiova, alături de reprezentanti ai CCI
Lithuania, CCI Garmispartenkirche – Germania și ai  CCI Sevillia – Spania, la Conferinta“Inovare
si parteneriate în mediul de afaceri”.

14-15 mai 2019 -  dl. Președinte a participat, în Craiova, alături de reprezentanți ai CCI
Munchen – Germani, CCI Viena – Austria și CCI Watford – Irlanda, la Conferința  “ Mediul de
afaceri către Digitalizare și Sisteme SMART”.

21 mai 2019 – dl. Presedinte a participat la Universitatea din Craiova, la o întâlnire cu
reprezentanți ai Universității Antreprenoriale New York, Fundația Fulbright SUA și ai Fundației
Americano – Română.

29 mai  2019 - dl. Presedinte a participat la Radio Sud la o emisiune având ca temă mediul
de afaceri.

30 mai 2019 – dl. Presedinte a participat, în calitate de lector, la sediul Bibliotecii Județene
Alexandru și Aristia Aman la conferința “Promovarea capitalului si businessului autohton”.

15 iulie 2019 - dl. Presedinte a participat la ședința Comisiei de Dialog Social Dolj , care a
avut loc la sediul Prefecturii judetului Dolj.

05 septembrie 2019 – dl . Președinte a participat, în București, la intalnirea cu Președinții
Camerelor de Comerț din București, Teleorman și Buzău.

20-21 septembrie 2019 – Intâlnire cu Președintii  Camerelor de Comerț si Industrie din
Sevillia, Spania și DIN REGIUNEA Siauliai si Telsiai, Lithuania.

2  –  3  octombrie  2019  –  dl.Presedinte a  participat  la  evenimentul  “GoTech  World”,
eveniment organizat la Romexpo București.

3 – 4 octombrie 2019 – dl. Președinte a participat la o intâlnire cu Președintele Camerei de
Comerț și Industrie Bergen, Norvegia.

10 octombrie 2019 – dl. Presedinte a participat la o intalnire la Camera de Comerț din
Berlin  unde  s-au  discutat  probleme  legate  de  cooperare  intre  agenti  economici  si  misiuni
economice.

18 – 20 octombrie 2019 - dl. Presedinte a participat la o intalnire cu Președinții Camerelor
de Comerț Boblingen și Stuttgart, Germania.

24 octombrie 2019 - dl. Presedinte a participat la ședința Comisiei de Dialog Social Dolj ,
care a avut loc la sediul Prefecturii judetului Dolj 
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29  octombrie  2019 –  dl  Presedinte  a  participat,  la  invitația  Ministerului  de  Afaceri,
Comerț  și  Antreprenoriat,  la  dezbaterea  documentului  “Propunere  de  politică  publică  privind
dezvoltarea sectorului  IMM și îmbunătățirea mediului  de afaceri  din România  către  economia
digitală, perioada 2021-2027”.

01 noiembrie 2019 – dl. Presedinte a participat la atelierul cu tema “Medierea disputelor
comerciale”, organizat la Facultatea de Drept Nicolae Titulescu din Craiova.

04 – 05 noiembrie 2019 –  dl.  Președinte  a  avut   o  intâlnire  cu Directorul  General  al
Camerei de Comerț și Industrie Vratsa, Bulgaria și a participat la o misiune economică care a fost
urmată de intâlniri B2B.

20  noiembrie  2019 -  dl.  Presedinte  a  participat  la  evenimentul  cu  tema  “Promovarea
ofertei școlare în mediul economic doljean”, organizat de către Inspectoratul Școlar Județean Dolj.

05 - 06 decembrie 2019 –  dl.  Presedinte a participat la reuniunea anuală a Președinților
Camerelor Județene de la Brasov.

18 decembrie 2019 - dl. Președinte a participat la ședința Comisiei de Dialog Social  la
sediul Instituției Prefectului – județul Dolj;

18 decembrie 2019 - dl. Președinte a participat, în calitate de membru , la ședința CLDPS 
Dolj care a avut loc la sediul I.S.J. Dolj având ca temă principală pe ordinea de zi  ”Analiza şi 
avizarea numărului de locuri pentru învăţământul profesional şi tehnic, pentru anul şcolar 2019-
2020 ”.

15 ianuarie 2020 - dl. Președinte a participat, în calitate de membru , la ședința CLDPS
Dolj care a avut loc la sediul I.S.J. Dolj, având ca temă principală pe ordinea de zi   ”Analiza şi
avizarea numărului de locuri pentru învăţământul profesional şi tehnic, pentru anul şcolar 2020-
2021 ”.

30 ianuarie 2020 – dl.  Președinte a participat la ședința Comisiei de Dialog Social  la
sediul Instituției Prefectului – județul Dolj;

04  februarie  2020 –  dl.  Președinte  a  fost  invitat  la  postul   Radio  Sud,  la  emisiunea
Economia Sudului. Temele abordate in cadrul emisiuni s-au referit  la motivele  închiderii  unor
firme mari şi mici, dar şi la tendinţele de înlocuire a unor industrii din economia locală. 

11  martie  2020  -  dl.  Președinte  a  primit  vizita  oficială  a  d-nei  Therese  Hyden,
Ambasadorul Suedie la Bucureşti.

ACTIVITATEA CURŢII DE ARBITRAJ DE PE LANGA CCI  DOLJ 

Curtea de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie a judetului Dolj a desfasurat
activitati in conformitate cu obiectivele stabilite si atributiile proprii, astfel cum sunt stabilite prin
lege, ROF Curţii de Arbitraj Dolj si Regulilor de procedura arbitrala.

In intervalul analizat  au fost inregistrate trei cereri de arbitrare, toate fiind soluţionate.
Avantajele solutionarii litigiilor pe calea arbitrajului trebuie sa constituie un indemn pentru

comercianti  de  a  insera  in  contracte  clauza  de  a  solutiona  litigiile  pe  cale  arbitrala  sau  prin
concilierea facultativa ori mediere ca forme alternative de rezolvare a disputelor.
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Arbitrajul  este  recomandat  de  celeritatea  cu  care  se  solutioneaza  cauzele,  de  calitatea
corpului de arbitri si flexibilitatea in ceea ce priveste administrarea probatoriului.

SITUAŢIA MEMBRILOR CCI DOLJ

Numărul membrilor CCI Dolj este în prezent de 81 .Pentru societăţile membre s-au emis
fiscale aferente cotizatiei anuale.

GESTIUNE ŞI ACTIVITATE INTERNĂ

În perioada 03.12.2019 – 31.01.2020, în cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a jud. Dolj
s-a efectuat inventarierea patrimoniului de către comisiile de inventariere stabilite prin Dispoziţia
nr. 20/02.12.2019.

Comisia  centrală  de   inventariere  menţionează  că  s-au  prezentat  procedurile  de
inventariere.

În urma inventarierii, comisiile de inventariere au înaintat comisiei centrale documentele
din  care  rezultă  efectuarea  inventarierii  elementelor  patrimoniale,  şi  anume:  procesele  verbale
însoţite de listele de inventariere.

Comisia centrală de inventariere a efectuat centralizarea rezultatelor inventarierii  pentru
exerciţiul financiar 2019. În urma analizei acestora a constatat următoarele:

- Inventarierea s-a făcut prin constatarea faptică a elementelor patrimoniale;
- Listele de inventariere sunt semnate de către membrii comisiilor;
- Înscrierea valorii obiectelor s-a făcut pe baza valorilor înregistrate în contabilitate.
Cu  ocazia  finalizării  activităţii  de  inventariere  a  patrimoniului  Camerei  de  Comerţ  şi

Industrie a judeţului Dolj s-au constatat următoarele:
Valoarea stocurilor de imobilizări necorporale faptic este de 187.093,22 , după cum rezultă

din balanța contabilă la 31.12.2019 și din listele de inventariere.
Valoarea  stocurilor  de  imobilizări  corporale  faptic  este  de  5.151.122,50 lei  la  data  de

31.12.2019, așa cum rezultă din balanța contabilă la 31.12.2019 și din listele de inventariere.
Valoarea stocurilor de marfuri inventariate faptic este de 4.500 lei la data de 31.12.2019,

după cum rezultă din balanţa contului de mărfuri – cont 371 si din lista de inventariere.
Valoarea  stocurilor  de  obiecte  de  inventar  faptic  este  de  15.163,43  lei  la  data  de

31.12.2019, așa cum rezultă din balanța contabilă la 31.12.2019 și din listele de inventariere.
Nu s-au constatat diferenţe faptice faţă de cantităţile înscrise în fişele de magazie.
Comisia pentru inventarierea materialelor de natura mijloacelor fixe, obiectelor de

inventar, imobilizări corporale şi necorporale a propus spre casare, având în vedere gardul de
uzură, mijloace fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj.
Mijloacele fixe propuse spre casare, au valoare de achizitie de 107.804,56 lei , valoare ramasă 0
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lei, fiind amortizate integral, iar obiectele de inventar propuse spre casare, au valoare de achizitie
de 2.555,68 lei, aceasta fiind integral recuperată pe cheltuieli.

Creanţele faţă de terţi au fost supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor de cont, a
soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de client şi furnizori. Au fost transmise extrase de
cont prin e-mail. Nu toţi clienţii au confirmat extrasele.

Disponibilităţile în casă au fost inventariate la data de 31.12.2019, conform monetarului şi
a ultimei file din registrul de casă – 125.470,74 lei.

Disponibilităţile  în  bănci  au  fost  inventariate  la  data  de  31.12.2019,  prin  centralizarea
extraselor de cont - 16.652,12 lei.

GALA TOPUL FIRMELOR

Continuând tradiţia de peste 25 de ani, cele mai importante companii ale judeţului au fost
promovate şi premiate, în cadrul unui eveniment de amploare şi de înaltă ţinută - Gala « Topul
Firmelor din judeţul Dolj.  Evenimetul a avut loc  în data de 28 noiembrie 2019, la restaurant
Flora Events.

 La  eveniment  au  participat  230 de  persoane printre  acestia  fiind  atat  reprezentanti  ai
companiilor premiate, parteneri precum si reprezentanti ai institutiilor si autoritatilor publice. S-au
acordat premii pentru locurile 1-3, premii de excelenţă (pentru prezenţa pe locurile 1-3 de peste 3
ani consecutivi), distincţii de excelenţă (pentru prezenţa pe locurile 1-3 de peste 5 ani consecutivi),
trofee  de excelenţă  (pentru  prezenţa  pe locurile  1-3 de peste  10 ani  consecutivi),  diplome de
excelenta pentru 25 de ani de activitate, precum si trofeul calitatii.

I. CHELTUIELI (TVA inclus):

1. Cheltuieli masă/locaţie eveniment – FLORA EVENTS –                       16 675,00 LEI
2. Cheltuieli cu premii, trofee, diplome, spider – STIL MEDIA       –       10 729,99 LEI
3. Cheltuieli cu catalog Top/ plase – PRINTEX       –                                  10 439,28 LEI
4. Cheltuieli muzică formaţia X FRESH – 3 000.00 LEI
5. Cheltuieli reclamă panotaj stradal NEW AGE ADVERTISING –         1 756,50 LEI
6. Cheltuieli  vin 150 litri STRA SERV WINE - CRAMA RECAS –          1 440,00 LEI
7. Cheltuieli fructe   –                                                                                           414,00  LEI
8. Prajituri  CORALEX –                                                                                 1 501,40 LEI
9. Print invitatii si taloane ... –                                                                             100,00 lei

TOTAL cheltuieli =                                                                                          46 056,17 LEI

II. VENITURI TOPUL FIRMELOR (TVA inclus):
1. Valoare facturată:                           177 652,50 LEI

2. Încasat :                                             148 323,40 LEI

3. Rest de încasat:      29 329,10 LEI 
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EXCEDENT   :   131.596,33 lei (TVA inclus)

Activitatea societatii EXPOOLTENIA SRL
in perioada 9 aprilie 2019 – 31 martie 2020

17 – 21 aprilie 2019 a fost organizat, la  Mercur Center  din Craiova,  târgul  “Contex” –
târg de îmbrăcăminte, confecţii, textile şi încălţăminte. 

15 – 19 mai 2019 a fost a organizat, la Casa Tineretului din Craiova, “Contex” – târg de
îmbrăcăminte, confecţii, textile şi încălţăminte. 

3 – 7 iulie 2019 a fost a organiza,t  la Casa Tineretului din Craiova,  “Contex” – târg de
îmbrăcăminte, confecţii, textile şi încălţăminte. 

25  –  29  septembrie  2019 a  fost  organizat,  la  Casa  Tineretului  din  Craiova,  târgul
“Contex” – târg de îmbrăcăminte, confecţii, textile şi încălţăminte. 

30 octombrie – 03 noimebrie  2019 a  fost  organizat,  la  Casa Tineretului  din Craiova,
târgul  “Contex” – târg de îmbrăcăminte, confecţii, textile şi încălţăminte.

03 decembrie – 08 decembrie 2019 a fost organizat, la Mercur Center din Craiova , târgul
“Contex” – târg de îmbrăcăminte, confecţii, textile şi încălţăminte.

05 februarie – 09 februarie 2020 a fost organizat, la Mercur Center din Craiova , târgul
“Contex” – târg de îmbrăcăminte, confecţii, textile şi încălţăminte.

Rezultatele sintetice ale activităţii Camerei de Comerţ şi  Industrie Dolj în perioada
analizată, au fost următoarele  :  

- In perioada de raportare,  Colegiul de Conducere al  Camerei de Comert si Industrie
Dolj s-a intrunit in 3 sesiuni ordinare si in o sesiune extraordinară.

- Au fost colectate, procesate şi diseminate prin e-mail informaţii privind oportunităţile
de afaceri  din ţară şi străinătate,  licitaţii  interne şi internaţionale,  cereri  şi oferte de
produse  şi  servicii,  informaţii  comerciale  şi  financiare,  identificarea  de  parteneri
potenţiali de cooperare la solicitări interne şi externe, invitaţii la evenimente interne şi
internaţionale;

- Au fost emise 389 certificate de origine si  34 avize de forţă majoră .
- S-au redactat acte modificatoare pentru un numar de 191 societati comericale, persoane

fizice  autorizate,  inpreprinderi  familiale  si  intreprinderi  individuale  si  s-au  intocmit
dosare pentru inmatricularea unui numar de 84 societati  comericale,  persoane fizice
autorizate, inpreprinderi familiale si intreprinderi individuale. 

- Prin Bursa Română de Mărfuri – Terminal Craiova, au fost organizate 77  de proceduri
pentru  urmatorii  ordonatori:  ADR  SUD  VEST,  REGIA  AUTONOMA
AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA, CFR CALATORI CRAIOVA, CFR
INFRASTRUCTURA  CRAIOVA,   DIRECTIA  REGIONALA  DE  DRUMURI
CRAIOVA,  CFR  MARFA  CRAIOVA,  PRIMARIA  TG  JIU,   RAT  CRAIOVA,
SOCIETATEA  PENTRU LUCRARI  DE DRUMURI  SI  PODURI  DOLJ,  SECOM
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SEVERIN, TEATRUL NATIONAL MARIN SORESCU CRAIOVA, TRIBUNALUL
MEHEDINTI, TRIBUNALUL DOLJ.

- În baza contractului de colaborare încheiat cu CASA DE COMERŢ, LEMN, HÂRTIE,
MATERIALE DE CONSTRUCŢII SA Piatra Neamţ, CCI Dolj a comercializat tipizate
şi formulare cu regim special ale CNC IMPRIMERIA NAŢIONALĂ. În perioada de
raportare  au  fost  înregistrate  390 de  operaţiuni  de  vânzări  de  tipizate  agenţilor
economici din judeţul Dolj care au solicitat aceste servicii.

Presedinte,

Gabriel Vlăduţ
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