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RAPORT 

Privind activitatea Colegiului de Conducere 

al Camerei de Comert Industrie si Agricultura Sibiu 

in perioada 1 noiembrie 2011 - 1 noiembrie 2015 

 

Stimate doamne si stimati domni, 

Activitatea Colegiului de conducere pe parcursul acestor 4 ani a fost orientata cu 

consecventa si in favoarea unui atasament solid si constant intereselor economice ale oamenilor de 

afaceri si in special ale membrilor Camerei. Drept urmare au fost concepute si organizate o serie de 

actiuni si masuri vizand imbunatatirea mediului de afaceri, a disciplinei economico-financiare, a 

celei contractuale, satisfacerea in mare masura a solicitarilor si asteptarilor agentilor economici. 

In acest sens pe agenda de lucru a Colegiului a trebuit sa se afle in primul rand organizarea 

de evenimente precum: seminarii, simpozioane, conferinte, dezbateri legislative, forumuri de afaceri 

etc, urmarindu-se in principal informarea membrilor Camerei si a altor agenti economici.  

Totodata a existat o preocupare statornica pentru starea economico-financiara a Camerei, 

pentru intarirea colaborarii cu agentii economici, organele locale si cu alte institutii pentru 

eficientizarea activitatii, cautand mereu performante novatoare durabile si deschise spre exterior, in 

beneficiul oamenilor de afaceri si a celor in devenire. In acesti 4 ani Camera a functionat la 

parametrii normali, fara sincope sau disfunctionalitati. Au fost achitate cu regularitate drepturile 

salariale ale angajatilor, s-au platit la timp obligatiile banesti datorate statului si/sau partenerilor 

contractuali pentru serviciile de care s-a beneficiat.  

Pe parcursul celor 4 ani, reprezentanta Medias si-a continuat activitatea in vederea oferirii de 

sprijin agentilor economici din partea de nord a judetului. Reprezentanta Medias desfasoara aceleasi 

activitati ca si Camera din Sibiu si are in evidente la acest moment 76 de membrii, dintre care 11 cu 

Carti. Tot pentru a veni cat mai bine in sprijinul mediului de afaceri continua activitatea punctului 

de lucru  pe Str. Dorului. In acest spatiu, societatile interesate pot beneficia de consultanta juridica.  

Pornind de la considerentul ca o Camera de Comert, Industrie si Agricultura exista prin 
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membrii sai si, cu cat numarul acestora este mai mare, cu atat Camera este mai puternica, s-a 

considerat ca obiectiv prioritar „Mentinerea si sporirea numarului de membrii”.Anul 2011 s-a 

incheiat cu un numar de 298 membri, anul urmator ,2012, s-a incheiat cu un numar de 242  membri 

in evidentele Camerei de Comert, situatia mentinandu-se si in 2013. Din pacate situatia economica 

din aceasta perioada si schimbarile survenite de-a lungul acestor  ani au dus mai degraba la scaderea 

numarului de membrii decat la cresterea acestuia. Anul 2014 s-a incheiat cu un numar de 300  de 

membri in evidentele Camerei de Comert. Firmele clasificate in Top (2014) care au devenit membre 

ale Camerei au avut participarea gratuita la gala,  atragand un numar de 103 membri noi. La 01 

Noiembrie 2015 sunt inregistrati 324 membri, incluzand membrii Colegiului si membrii cu Carti. Se 

observa totusi faptul ca un numar din ce in ce mai mare de firme cer renuntarea la calitatea de 

membru deoarece nu isi mai permit cunatumul cotizatiei. Problemele financiare afecteaza 

numeroase firme si multe isi suspenda activitatea din acest motiv. Marea majoritate a firmelor care 

decid sa devina membri fac asta tot din considerente finaciare. Principalele motive includ reducerile 

acordate membrilor pentru certificate de origine, pentru participarea la Topul Companiilor sau in 

baza parteneriatului cu Romexpo. 

Printre activitatile intreprinse pentru mentinerea si sporirea numarului de membrii ai 

Camerei se pot mentiona: 

 Invitarea la o serie de evenimente si a nemembrilor Camerei, pentru a se convinge de 

necesitatea informatiilor cu impact asupra cresterii competitivitatii economice a afacerii 

si apoi trimiterea de scrisori continand serviciile si facilitatile oferite de calitatea de 

membru; 

 Mentinerea unui dialog activ cu agentii economici prin punerea la dispozitie a unor 

informatii de stricta necesitate; 

 Efectuarea de vizite efective la sediul unor firme in vederea promovarii serviciilor si 

avantajelor generate de calitatea de membru.  

In acest sens, de-a lungul celor 4 ani, au avut loc evenimente diverse care au incercat sa vina 

in sprijinul mediului de afaceri si sa ofere informatii si solutii viabile pentru acesta. Cateva exemple 

de seminarii care au avut loc includ:  

 Dezbateri pe marginea legii 571/2003 privind Codul Fiscal 

   Misiunea de sondare a pietei ’’Servicii de gospodarire comunala in Transilvania”. 

    Misiunea Economica Romano- Franceza ( Intalnirea companiilor romanesti cu 

companii franceze din domeniul agricol) 

   Performanta in business prin parteneriate inteligente, eveniment organizat cu sprijinul 

companiei ROMCONTROL S.A. BUCURESTI. 

    Aplicarea regulilor de concurenta in economia de piata. 
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  Arbitrajul, economie de timp si bani. 

 Slovak Trade Mission 

 Seminar pe teme vamale( Originea marfurilor, Declaratii furnizori, Proceduri vamale). 

 Sibiu Invest, Oportunitati de Investitii in judetul Sibiu 

 Mentine Sibiul Competitiv, Achizitii de grup pentru obtinerea preturilor mai mici la 

energie electrica, eveniment organizat in parteneriat cu Ensorce 

Un alt capitol important al activitatii Departamentului de Marketing, Evenimete, 

Comunicare si Promovare Comerciala l-a constituit eliberarea Certificatului de Origine pentru 

firmele exportatoare si pentru cele care au beneficiat de surse de finantare nerambursabile. Au fost 

eliberate un numar de 1934 de certificate pe parcursul acestor patru ani.(609 certificate in 2012,370 

certificate  in 2013, 546 certificate in 2014 iar in 2015 , pana la 01. Noiembrie 409 certificate) 

      In perioada  noiembrie  2011-  noiembrie 2015   Oficiului Juridic al CCIA Sibiu a 

desfăşurat următoarele activităţi:  

      -curs pentru formare mediatori  (100 de absolventi) 

           In decursul celor 4 ani au fost întocmite următoarele acte juridice: 

     - 382 infiinţari  societăţi comerciale 

      - 480 înfiinţări  PFA  

      - 436 mentiuni 

      - 65 înregistrări în arhiva electronica 

      - 23 asociatii  

      - 1 infiintare fundatie 

Au fost înregistrate 33 dosare  arbitraj. Acest lucru a fost posibil datorita activitatii susţinute 

de informare a importantei si avantajelor  ce decurg din apelarea la arbitrajul  comercial. S-a  luat 

legatura cu firme cu capital privat, cu cei care asigura consultanta încheierii contractelor economice. 

Problemele discutate s-au mai referit şi la corecta înserare în contractele comerciale a clauzei 

compromisorii,claritatea sau ambiguitatea acesteia ducând la acceptarea sau la refuzul Comisiei de 

Arbitraj de a soluţiona problema aflată în litigiu. 

S-a explicat ca apelarea la arbitrajul comercial ,va fi in primul rând in beneficiul agentilor 

economici care vor avea un sprijin real în rezolvarea problemelor decurgând din contractele 

economice nerespectate de partenerii lor de afaceri. 

 Departamentul de Formare Profesionala-Proiecte 

Proiecte POSDRU 

 “Formarea profesională utilizând soluţii informatice – o soluţie pentru reconversia forţei de 

muncă din zona rurală de pe raza judeţului Sibiu’’,  proiect implementat de către Camera de 

Comerţ, Industrie şi Agricultură Sibiu şi Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, cofinanţat 



 4 

din FONDUL SOCIAL EUROPEAN în cadrul Axei prioritare nr.5 Promovarea măsurilor active de 

ocupare, Domeniul major de intervenţie 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor 

rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă a Programului 

Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 (POSDRU),  Contract de 

Finanţare nr. POSDRU/110/5.2/G/89601 

Proiectul s-a derulat pe o periodă de 24 de luni, în intervalul 03.01.2012-31.12.2013. In cele 

24 de luni de implementare care au trecut au fost instruite şi certificate un număr de 165 de 

persoane faţă de cele 150 de persoane prevazute ca aparţinând grupului ţintă aflate în şomaj şi 

având domiciliul în mediul rural în calificările baby sitter, lucrător în comerţ, lucrător în 

alimentaţie, lucrător finisor în construcţii, lucrător în izolaţii, patiser,peisagist-floricultor. Numarul 

participanţilor din zonele rurale la programe integrate este de 185, proporţie de 102,77% iar 

numarul participanţilor la campanii de informare şi conştientizare este de 508, respectiv 112,88%.  

 

Proiectul Orientare si Consiliere in Antreprenoriat, partener pentru platforma de formare 

profesionala CCIA Sibiu. Proiectul a fost aprobat in cadrul Axei Prioritare 5 DM1 a Programului 

Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Obiectivul general al proiectului 

constă în facilitarea integrării pe piaţa muncii a şomerilor de lungă durată, prin implementarea unui 

program integrat de măsuri active de ocupare. Proiectul s-a finalizat in 2013, cu un numar de 18 

absolventi certificati pentru programul Competente Antreprenoriale.  

Totalul absolventilor programelor de formare profesionala organizate de CCIA in perioada 

raportata este de 500. 

Proiecte internaţionale 

 

In cadul programului SEE Europa de Sud Est, Cooperare Teritorială Europeană ,  CCIA 

Sibiu este partener în cadrul proiectului CMC-Clusters Meet Culture, aplicant Regiunea Veneto, cu 

particpare de organizatii camerale şi de promovare din Italia, Slovenia, Ungaria, Slovacia. Aria de 

intervenţie a proiectului o reprezintă promovarea valorilor culturale pentru dezvoltare sustenabila, 

implicând clusterele industriale şi piaţa turistică, cu exemple de bune practici din capitalele 

culturale europene Sibiu, Maribor, Pecs, în perspectivă Veneţia.  O componentă relevantă o 

reprezintă formarea profesională pentru activitatea de Manager de Produs teritorial, si formarea de 

formatori. In cadrul proiectului a fost autorizat si implementat programul de specializare 

MANAGER DE PRODUS cu 95 de cursanti in 2014 si s-au realizat studii asupra noii piete de 

turism in zona Sibiu si s-au identificat si generat trasee turistice cu profil gastronomic, produse 

traditionale, shopping si sport. 
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In zona non-UE, CCIA a dezvoltat un al treilea parteneriat cu Turcia in cadrul programului 

Eurochambres-TOBB, ETCF2, Remedierea solului agricol, depoluarea solului. Partener de proiect 

este Bursa de Mărfuri din Uzunkopru, zona Edirne-Marmara, obiectivul central fiind dezvoltarea 

sustenaabila prin soluţii alternative de ameliorare a solurilor poluate, cu exemple de best practise 

(reabilitarea ecologica Copsa Mica) şi expertiză de specialitate.  Proiectul se va incheia in luna 

februarie 2014. 

Rezultate 

• Stabilirea unei cooperari sustainabile intre Turcia, Romania si Grecia. 

• Diseminarea activitatilor pentru promovarea productiei eco. 

• Vizite de observare la fata locului pentru transfer de exemple de bune practici din 

UE. 

• Seminarii de constientizare pentru producatorii agricoli si fermierii din Uzunkopru. 

• Crearea Planului de Actiune Mediu Uzunkopru. Acest plan este cel mai important 

rezultat care va indruma producatorii industriali si fermierii din regiune. 

 

 

Erasmus + KA2  

Break In the Desk 

 

CCIA Sibiu a devenit partener in cadrul programului Erasmus in proiectul Break in the Desk 

care are ca scop dezvoltarea industriilor creative si stimularea artistilor si creatorilor de a-si 

valorifica talentul si abilitatile personale prin intelegerea unui proces antreprenorial adaptat 

acestora. Industriile creative reprezinta un potential inca nevalorificat suficient si in etapa actuala. 

Programul de formare profesionala se axeaza pe identificarea, incurajarea si dezvoltarea 

aptitudinilor si competentelor persoanelor care desfasoara activitati in industrii creative.  

Partenerii sunt din Italia, Finlanda, Marea Britanie, Spania, Ungaria, Franta, Romania.  

 

 

Parteneriat CCIA Sibiu-CCI Suhl-Turingia de Sud 

 

In cadrul Parteneriatului strategic  dintre Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Sibiu şi 

Camera de Comerţ Turingia de Sud, Germania, (inceput in anul 2006),  o delegaţie formată din 

oameni de afaceri, responsabili de centre de formare profesionala pentru adulţi, consilieri - 

formatori,  condusă de Preşedintele acestei organizaţii a efectuat in intervalul 7-11 octombrie 2013 

o vizită la Sibiu cu scopul de a identifica noi oportunităţi de colaborare,  forţă de muncă calificată, 
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respectiv motivată spre calificare-recalificare in Germania, , cunoaşterea sistemului de calificare şi 

formare profesională, contacte cu firme.   

 

 

Parteneriat CCIA Sibiu – CCI Zilina, Slovacia  

 

In cadrul parteneriatului CCIA Sibiu-CCI Zilina, Slovacia, o delegatie formata din 

reprezentanti de 19 de companii slovace din domeniile industrie, comert, turism au efectuat  o vizita 

la CCIA Sibiu in data de 28 aprilie 2015  pentru identificarea de parteneri de afaceri si realizarea de 

noi cooperari si parteneriate. Au fost prezente firme  corespondente interesate  din judetul Sibiu. 

 

Proiectul Incubatorul de afaceri a demarat in 2005, prin renovarea spatiilor destinate 

activitatilor propuse, in paralel cu atragerea persoanelor din grupul tinta ( cadre militare 

disponibilizate si personal civil disponibilizat). 

 Proiectat initial sa dureze 18 luni, incubatorul de afaceri a reusit sa ofere serviciile 

contractate timp de 10 ani. 

Buna colaborare si sustinerea proiectului si din partea AJOFM Sibiu , a facut posibila 

acordarea serviciilor de incubare si post incubare tuturor celor interesati. 

In urma solicitarilor facute de catre reprezentantii acestor societati, (de continuarea acordarii 

acestor servicii) contractul de postincubare (care a expirat la da de 31.07.2011) a fost prelungit din 

patru in patru luni de catre AJOFM Sibiu. 

Prelungirea  contractului de post incubare dintre Camera de Comert si AJOFM Sibiu, din 

patru in patru luni, nu ne-a permis atragerea de clienti in programul de incubare , incertituinea 

prelungirii programului indepartand persoanele care si-au manifestat initial interesul. 

Odata cu incheierea unui acord de parteneriat intre Camera de comert si AJOFM, incepand 

cu luna septembrie 2014, s-au pus bazele unei cresteri a numarului de clienti si implicit a 

activitatilor din Incubatorul de afaceri. 

Situatia generala a economiei a afectat societatile aflate in program, in special, prin 

reducerea nivelului comenzilor, sprijinul acordat de Camera de Comert  Industrie si Agricultura, 

insemnand pentru ele posibilitetea de a continua activitatea. Principala masura folosita de catre 

administratorii societatilor pentru reducerea cheltuielilor in afara reducerii numarului de angajati, a 

fost scaderea suprafetelor folosite pentru productie (sc ROL PLAST – producator de tamplarie 

termopan, acestea restrangandu-si  spatiul folosit. 

Numarul societatilor comerciale aflate in incubator in acest moment este de  cinci, 

Firme cu profil de productie 3, comert 1 si servicii 1, administratorii acestor societati 



 7 

mentinand activitatile incepute, incercand  diversificarea activitatilor si atragerea de noi clienti 

pentru o adaptare mai buna la situatia economica. 

De asemenea, Camera de Comert  Industrie si Agricultura, a furnizat utilitatile necesare 

pentru societatile care desfasoara activitati in imobilele aflate inca in proprietatea Ministerului 

Apararii, precum si pentru unitatea militara. 

Camera de Comert  Industrie si Agricultura, prin personalul acesteia, a continuat si in aceste 

conditii sa sprijine  firmele din incubatorul de afaceri, nu doar prin serviciile acordate direct : 

administrative, secretariat, transport, consiliere juridica si manageriala, dar si prin sprijinirea 

participarii  administratorilor societatilor incubate la seminarii cu teme de interes pentru acestia si la 

discutii cu reprezentanti ai firmelor straine aflati in Sibiu. 

Personalul incubatorului de afaceri, precum si personalul Camerei de Comert Industrie si 

Agricultura, au raspuns la orice solicitare a societatilor comerciale aflate in incubator si au sprijinit, 

in masura posibilitatilor, activitatea acestora.   

In ceea ce priveste activitatea Exposib International Travel, aceasta a fost concretizata in 

mai multe directii principale. Cele mai importante actiuni includ : 

1. Festivalul Gradinilor – 4 editii  

2. Sibiu BookFest – 8 editii ( 2 editii / an ) 

3. SmartPark – 3 editii  

4. Salonul Auto – 3 editii  

5. Parteneriat Romexpo – 60 de firme participante la targurile Romexpo in perioada 

amintita 

6. Targul/Expozitia “Produs in Sibiu ” – 1 editie  

 Organizarea Topului Companiilor Performante a fost in fiecare an un eveniment 

prioritar pentru Colegiul de Conducere. Evenimentul s-a bucurat de o mare apreciere in randul 

mediului de afaceri sibian insa problemele financiare au determinat unele firme sa renunte la 

participare chiar daca in anul anterior au avut rezultate bune. Daca in 2012 la Top au fost prezente 

120 de companii, numarul acestora a fost in scadere usoara in 2013 cand au participat  103 firme .In 

2014 s-a inregistrat o crestere ,in comparatie cu anii anteriori,participand 237 firme iar in 2015 au 

participat 174 firme 

Un obiectiv urmarit cu consecventa a fost preocuparea pentru aparitia  EUROECONOMIA 

XXI, care a fost editata cu informatii de interes deosebit pentru intreg mediul de afaceri Sibian si nu 

numai. 

Inca de la infiintare, reprezentanta Medias a CCIA Sibiu a desfasurat toate activitatile care 

s-au impus pentru a veni in sprijinul mediului de afaceri din zona de nord a judetului. A fost 

necesara o buna colaborare cu toate departamentele, marea majoritatea a activitatilor fiind comune, 
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desfasurate atat la Sibiu cat si la Medias.  

In cadrul acestui departament au fost efectuate in perioada noiembrie 2011 – noiembrie 

2015 urmatoarele activitati: 

 CONSULTANŢĂ JURIDICĂ: 

 Reprezentanta Medias a avut urmatoarele activitati: 

  Infiintari - 234 

  Modificari – 541 

  Radieri – 131  

  Certificate constatoare – 229 

 

MEMBRII 

In ceea ce priveste membrii Reprezentantei Medias a CCIASB, s-a mentinut numarul 

cartilor de aur (10 carti de aur) si 1 carte de argint  

- 65 membri simpli  

 MARKETING, EVENIMENTE, COMUNICARE ŞI PROMOVARE 

COMERCIALĂ: 

 

- Promovarea serviciilor oferite de CCIASB – Reprezentanţa Mediaş în cadrul a 8 

emisiuni la postul local de televiziune (TV NOVA); 

- Promovarea serviciilor oferite de CCIASB – Reprezentanţa Mediaş - 900 firme 

contactate telefonic;  

- Promovarea serviciilor oferite de CCIASB – Reprezentanţa Mediaş – 86 firme 

contactate la sediul firmelor;  

- Topul companiilor performante: 

- 121 firme participante 

- 32 membri noi 

- 12 invitaţii suplimentare 

- Consultanta in vederea obtinerii de fonduri nerambursabile si consultanta pentru 

membrii noi privind demersurile necesare dupa infiintare in vederea obtinerii autorizatiilor, etc, atat 

la sediul societatilor comerciale cat si la sediul Reprezentantei Medias. 

- seminarii in vederea promovarii unor servicii si oferte in beneficiul membrilor 

Camerei de Comert Industrie si Agricultura Sibiu (intalnirea bilaterala cu potentiali parteneri 

slovaci, seminar in domeniul procedurilor si legislatiei vamale, Aplicarea regulilor de concurenta in 

economia de piata, MENŢINE SIBIUL COMPETITIV de participare la achiziţii de grup pentru 

obţinerea preţurilor mai mici la energie electrică ) 
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In conluzie, dati-mi voie sa supun aprobarii urmatoarele prioritati, mai importante, pe care 

dorim sa le promovam in perioada urmatoare: 

 consolidarea capacitatii noastre de a reprezenta interesele comunitatii de afaceri sibiene, 

si nu numai, in dialogul cu puterea locala, centrala si cu parteneriatul public privat ; 

 sprijinirea oamenilor de afaceri in pregatirea necesara pentru a face fata problemelor 

inerente activitatii pe o piata de dimensiunea si exigenta celei din Uniunea Europeana; 

 intarirea comunicarii cu institutiile administratiei publice locale si centrale ; 

 preluarea propunerilor ce preocupa comerciantii din judet, prelucrarea si transmiterea 

catre cei imputerniciti sa le solutioneze. Transmiterea raspunsurilor catre cei interesati. 

 realizarea de catre Camera a rolului de interfata pentru comunicarea rapida si integrala a 

posibilitatilor de finantare prin programe ce privesc mediul de afaceri ; 

 asigurarea conditiilor necesare pentru indeplinirea programelor proprii, fiecarei sectiuni ; 

 aprobarea si tratarea deosebita a problemelor de solutionare, care impun interventia 

Colegiului la organele centrale si locale 

 sa actionam in asa fel incat sa devenim, in mai mare masura purtatorul de cuvant si 

important sustinator al intereselor comunitatii de afaceri din judet. Camera de Comert, 

Industrie si Agricultura Sibiu exista si va exista prin membrii sai, in acest sens dorim sa 

desfasuram in continuare o activitate sustinuta cu caracter permanent, pentru atragerea 

de noi membrii. 

Imi exprim convingerea ca impreuna si printr-o participare activa, constanta si constructiva 

vom reusi sa sporim aportul Camerei la mentinerea unui mediu de afaceri tot mai stabil si propice 

dezvoltarii judetului Sibiu. 

 

Va multumesc pentru atentia acordata. 

GHEORGHE ALDEA 

PRESEDINTELE COLEGIULUI DE CONDUCERE AL C.C.I.A. SIBIU 

 


