
 
 
 
 

Raport privind realizarea ţintelor de management  
pentru anul 2020 

 
1. Asigurarea asistenţei juridice pentru comercianţi şi a serviciului de arbitraj comercial; 

- realizat Sibiu: 150 înfiinţări  societăţi comerciale, 280 înfiinţări  PFA, 250 menţiuni,1 asociaţie; 

- realizat Mediaş: 62 înfiinţări, 121 modificări, 14 radieri 

- au fost înregistrate 2 dosare  arbitraj 

2. Continuarea şi dezvoltarea parteneriatelor internaţionale 

- de la semnarea contractului pentru Centrul de Informare Europeană, parteneriatul internaţional 

relevant a fost realizat sub cupola Comisiei Europene. Au fost lansate 3 iniţiative noi de parteneriat, 

inclusiv Erasmus, a căror aprobare-respingere o aşteptăm; 

3. Camera va continua să editeze publicaţia EUROECONOMIA XXI, în format scris şi electronic; 
 
- publicaţia a apărut cu regularitate şi este găzduită pe situl infosibiu.eu 

 
4. Implementarea cu succes a proiectelor EuropeDirect şi POCU (finanţări nerambursabile); 

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Sibiu, în calitate de beneficiar, a demarat proiectul 

“Formarea profesională – stabilitate și performanță pe piața muncii”, cod proiect 

POCU/464/3/12/128814 (11611/16.10.2019). Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European 

prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toți, 

Obiectivul specific 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente 

sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților și are o 

valoare de totală de 4.639.593,60 lei, finanțare nerambursabilă de 100% din a valoarea eligibilă a 

proiectului. 

- A fost continuată conform contractului implementarea proiectului EuropeDirect Sibiu 

5. Menţinerea unei structuri diversificate de servicii pentru Membri Camerei; 

- Camera de Comerţ Sibiu este una dintre puţinele camere de comerţ judeţene care a menţinut întreg 

personalul şi întreg portofoliul de servicii în stare operaţională. 

6. Livrarea preferenţială de servicii pentru membri Camerei şi menţinerea tarifelor majorate 
pentru comercianţii nemembri ai Camerei; 

- A fost folosită în continuare grila de tarife şi servicii preferenţiale pentru membri, în special în ceea 

ce priveşte certificatele de origine şi certificatele de forţă majoră. 

 
7. Menţinerea sistemului descentralizat de execuţie bugetară pe structuri departamentale; 

- nu au fost făcute modificări în cadrul departamentelor. 

8. Continuarea campaniei publice de informare asupra misiunii, obiectivelor şi acţiunilor 
Camerei, continuarea campaniei InfoEuropa; 

- Camera a desfăşurat campanii online, inslusiv radio şi tv. Pe tot parcursul anului 
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