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RAPORT   CU ACTIVITATILE ORGANIZATA  DE 

 
   OFICIUL JURIDIC  PE ANUL 2008 

 
  
 
     - In decursul anului 2008  in lunile februarie- aprilie  au avut loc 
întâlniri cu reprezentanti ai 12 societăţi bancare pentru a discuta cu 
privire la avantajele si conditiile de  înscriere a  contractelor  de gaj în  
Arhiva electronică de garanţii reale mobiliare  de la sediul CCIA Sibiu. 
 
 
- In perioada martie aprilie 2008 au avut loc întâlniri la  sediul 
societatilor   din Medias pentru a  promova  si  explica   importanţa 
solutionării litigiilor comerciale prin arbiraj comercial. S-a luat legătura 
cu persoanele care aveau atributii in acest domeniu. 

 
 
In data de  05.06.2008 s-a organizat un seminar la Medias Jud Sibiu cu 
tema „ARBITRAJUL COMERCIAL-IMPORTANTA SI 
APLICABILITATE” 

 
           S-au prezentat un număr de 15 persoane. 

 Obiectivul seminarului: a fost  de a realiza o informare  asupra 
importantei aplicarii arbitrajului comercial în litigiile comerciale.  

Am oferit consultanţă societăţilor comerciale si în alte domenii 
care exclud obiectul principal de activitate al departamentului. 

In decursul anului au fost : 
-infiinţate 112  societăţi comerciale 
-219 mentiuni 
-133 recodificări 
-41 certificate constatatoare 
-28 autorizări 
-38 bilanţuri 
-27 înregistrări în arhiva electronică 
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In cursul anului 2008 au fost înregistrate 22 dosare 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 peste 100 de 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. 
 Astfel conform tabelului anexat au existat înregistrate 21 dosare  : 
 

 Reclamant SC ALTERNATIVE SRL-  c/a SC ALP SA -s-a pronunţat 
hotărârea arbitrală nr 4/2008 

 Reclamant SC ABA-RO SRL-  c/a  SC TRIDENT SA s-a pronunţat 
Hotarârea nr 6/.2008  

 Reclamant  SC METERRA CONSTRUCT SA c/a SC PROMETAL 
SRL-s-a pronunţat Hotarârea nr 13/2008 

 Reclamant SC IULY MARY COMSRL-s-a pronunţat hotarârea 
arbitral nr 7/2008 .  

 Reclamant SC RUD FLORIAN RIEGER SRL–s-a pronunţat hotarârea 
nr 8/2008. 

 Reclamant SC GERONIM RO SRL-s-a pronunţat hotărârea nr 9/2008  
 Reclamant SC J.R.SRL- dosarul nu a fost înca solutionat. 
 Reclamant  SC DACON EMERALDSRL-s-a pronuntar hotararea nr 
10/2008  

 SC LICORNIA SR –s-a pronuntat hotărârea nr 11/2008 
 SC PROMOTION SRL s-a ponunţat hotarârea nr  nr 15/2008,  
 SC INA CONSULTING SRL-s-a pronuntat  hotararea nr 16/2008  
 Sc PORSIB SRL- nu s-a pronunţat nici o hotarare datorita faptului ca 
ulterior introducerii actiunii debitul a fost achitat. 

 PORSIB SRL- nu s-a pronunţat nici o hotarare datorita faptului ca 
ulterior introducerii actiunii debitul a fost achitat. 

 Sc IMPROVED IMPEX- nu s-a pronunţat nici o hotarare datorita 
faptului ca ulterior introducerii actiunii debitul a fost achitat. 

 Sc IMPROVED IMPEX- nu s-a pronunţat nici o hotarare datorita 
faptului ca ulterior introducerii actiunii debitul a fost achitat. 

 SC IMATEX SRL- s-a pronuntat hotararea 18/2008 
 SC TRUDY FASHION- nu s-a pronunţat nici o hotarare datorita 
faptului ca ulterior introducerii actiunii debitul a fost achitat. 



 SC ELEDAN SRL- s-a pronuntat hotararea nr 17/2008 
 SC GEROM HANDEL- s-a pronuntat hotararea 14/2008 
 SC GERONIMO SRL- dosarul nu este finalizat 
 SC ELA GROUP SRL- dosarul nu este finalizat 

 
 

Suma totala înregistrata ca venit la Camera de Comert, Industrie si 
Agricultura Sibiu este de 22.000 lei.  
 
 
 
        
RECTOR DEPARTAMENT OFICIU JURIDIC 
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