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Raport de ac+vitate Presedinte interimar 

  
 In urma preluarii Preseden8ei interimare dupa ul8ma sedinta de colegiu a 
C.C.I.A.Sibiu,  va inaintez prin prezenta spre prezentare Adunarii Generale/Colegiului Camerei 
de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Sibiu raportul de ac8vitate al presedintelui 
interimar pentru perioada scursa de la preluarea func8ei pana la sfarsitul anului 2021: 

- pastrarea legaturii constante cu directorul camerei referitor la evolu8a situa8ei creantei 
de8nute la compania Roșu SRL care între 8mp a fost redenumita și a fost mutat sediul 
social în alt județ. 

- par8cipare eveniment Cisnadioara, eveniment ul8ma descendenta a familiei de Habsburg 
- discu8e administrator Parcul Industrial Sura Mica 
- discu8e companie de ambalaje  si companie de transport din cadrul Parcului Industrial 
- par8cipare eveniment 40 de ani de la zborul in spa8ul cosmin al cosmonautului Dumitru 

Dorin Prunariu 
- discu8e de principiu - Academia Fortelor Terestre Sibiu 
- discu8e cu Presedintele FDGR Sibiu 
- par8cipare la Saptamana Haferland - Crit 
- discu8e cu reprezentantul companiei Sobis SRL  
- intalnire CCIA Brasov, d-l presedinte Silviu Costea 
- discu8e cu un grup poten8ali inves8tori germani 
- par8cipare eveniment Romanian Beef Master - reprezentant al CCIA Sibiu in juriu 
- par8cipare in calitate de invitat la Forumul Oraselor Verzi - Brasov 11 Septembrie 
- speaker in cadrul Conferintei Mediului de Afaceri Brasov - FOV 
- vizita Oktoberfest Brasov - d-l Chris8an Macedonski - presedinte Smart City Brasov  
- par8cipare eveniment Weinfest al Clubului Economic German Sibiu  
- discu8e cu presedintele Clubului Economic German 
- discu8i de principiu cu autorita8le Municipiului si Judetului Sibiu 
- parteneriat Weinfest Medias - CCIA Sibiu - ci8rea proclama8ei, logo-ul CCIA si semnatura 

nr.2 pe documentul proclama8ei, dupa primarul municipiului Medias 
- discu8i cu diversi al8 intreprinzatori din judet 
- intrevedere de lucru delega8a Tunisiei la CCIA Sibiu d-na Ambsador Raja Jhinaoui Ben Ali 
- intrevedere de lucru delegație Rep. Populare Bangladesh, d-l Ambasador Md Daudu Ali 
- par8cipare la data de 09 Decembrei la intalnirea na8onala a presedin8lor Camerelor de 

Comert Judetene - cota 1600 Bucegi  



In legatura cu par8ciparea la întâlnirea națională a președinților din data de 8 decembrie 
2021 pot specifica următoarele:  
-  legatura cu Camera Națională a fost aproape inexistenta în ul8mii ani, am reușit sa refac 

legătura și avem inclusiv o propunere de întâlnire a Președinților din Regiunea 7 Centru în 
luna mar8e 2022. 

- s-a achitat co8za8a către camera Națională pentru prima dată în ul8mii ani 
- am fost invitat sa par8cip la Colegiul de conducere al Camerei Naționale 
- 9 camere județene au contracte de împrumut cu Camera Națională cu un total de 700.000 

lei 
- Camera Națională inchide anul cu un excedent de aproxima8v 1,7 milioane lei 
- C.C.I.R. - operator autorizat în Registrul Na8onal de publicitate mobiliară - unele Camerele 

județene sunt agenți autorizați, cred ca și C.C.I.A. Sibiu poate avea venituri din aceasta 
ac8vitate dacă este media8zata corect, acest lucru nu se mai întâmplă de câțiva ani buni la 
Sibiu. 

- s-a discutat faptul ca foarte multe alimente sunt importate în RO anual, exemplu fiind 
aproxima8v 610 mil euro panificație, 114 milioane euro tomate. De asemenea s-a 
menționat că în top 100 exportator români există doar două companii cu capital romanesc. 

- Se înființează doua camere bilaterale, Camera bilaterala România - Emiratele Arabe Unite și 
Camera bilaterala România - Sudan 

- se infinteaza în 2022 o noua companie a Camerei Naționale - C.C.I.R Capital S.A.  
- prin Legea Bursei, C.C.I.E este autoritate de reglementare a Bursei de Mărfuri și se 

intenționează asumarea acestei autorități 
- se înființează Direcția de supraveghere bursieră din cadrul CCIR  
- decizia colegiului de conducere camera de comerț și Industrie a României sta la dispoziție 

colegiului pentru cei interesați. 

Men8onez ca ac8vitatea mea inainte de a deveni execu8v a avut ca scop principal discu8i de 
principiu si formarea unei viziuni despre ac8vitatea viitoare a C.C.I.A Sibiu in sprijinul 
comunita8i de afaceri judetene. Dupa intalnirea na8onala a Presedin8lor era programata 
convocarea de catre Presedintele interimar a Colegiului de Conducere, convocare care nu a 
mai fost posibila din mo8ve pe care le cunoaste8 cu to8i. 
Tin sa men8onez ca toate ac8vitățile si cadourile oferite vizitatorilor, sau gazdelor in cazul 
par8ciparii la evenimente, au fost realizate personal, fără nici o decontare a cheltuielilor din 
fondurile camerei pana la momentul preluării atribuțiilor execu8ve. Ulterior exista o singura 
noapte de cazare la Bucures8 si motorina pentru deplasari. 

Dupa cum ș8ți am preluat atribu8ile execu8ve la data de 14 Ianuarie 2022. În această 
calitate: 
- am ac8vat un canal de comunicare cu mediul de afaceri judetean interesat de ac8vita8le 

Camerei prin ac8varea unei pagini de facebook pe care postam nouta8 
- am fost la Camera Na8onala pentru discu8i cu d-l Presedinte Mihai Daraban, discu8i cu 

departamentul juridic si cu departamentul de membrii. Am refacut legaturile de colaborare 
cu Camera Națională - avem acces în Sistemul Național de informații de afaceri și soful 
pentru Topul Fimelor 



- am declanșat procedurile de inventar impreuna cu Colegiul Director, urmând ca în funcție 
de evoluția cercetărilor în dosarul deschis de autorități să declanșez o procedură de audit 
extern. In documentele de sedinta ve8 regasi o parte din propunerile de casari  

- am inceput negocierea chiriei cu noul proprietar al clădirilor camerei, pentru prelungirea 
contractul existent pe care-l vom discuta la punctul patru pe ordinea de zi. 

- am procedat la eliberarea spațiilor din cladire conform contractului de chirie cu 
proprietarul care s8puleaza ca ne retragem pe nivelul 2 al imobilului. 

- am procedat la analiza unor costuri și am iden8ficat modalități de reducere a acestora pe 
care le veți regăsi în propunerile de îmbunătățire a ac8vității 

- am încheiat un contract de comodat pentru o suprafață de 100 m² cu o compania unde mai 
avem inventar stocat, pentru a transfera inventarul suplimentar, arhivă și orice alte obiecte 
aparținătoare camerei care trebuie transferate până la rezolvarea noului sediu al Camerei 
de comerț industrie și agricultură jud. Sibiu. Tin sa precizez că există în acest moment la 
cameră documente si arhiva de la reînființarea camerei de după revoluție pana in prezent. 

- am preluat conform transferului de atribuții situația proceselor creanței Camerei, luând în 
acest sens decizii necesare în cadrul proceselor pentru rezolvarea situației și recuperarea 
sumelor creanței. Detalii despre situația creanță și proceselor în care am fost atras după 
achiziția acesteia regăsiți la punctul 6 pe ordinea de zi. 

- am refăcut legăturile de colaborare  cu Clubul Economic German, Clubul Francofon de 
afaceri din Sibiu, Patronatul întreprinderilor mici și mijlocii din judetul Sibiu, și avem 
solicitari să încheiem contracte de parteneriat cu Camera de Comert Romano-Britanică si 
Asocia8a de Business Pro Afaceri din Brasov. 

- am par8cipat în data de 16 februarie la o conferință online împreună cu reprezentan8 ai  
Camerei de Comerț Româno-Britanice referitor la poten8ale inves8i ale companiilor 
britanice si punctual inves88a unei companii irlandeze la Sibiu. 

- am par8cipat in 17 februarie la inaugurarea salonului business din incinta Aeroportului am 
Internațional Sibiu invitat de Clubul Francofon de afaceri din Sibiu 
- am par8cipat la data de 21 februarie 2022 la Adunarea Generala Acționarilor la societatea 

Parcuri Industriale Sibiu - Sura mică SA unde Camera de comerț este acționar unde s-a 
discutat de veceul anului încheiat, aprobarea preluării prin adjudecare a unui teren în 
suprafață de 65.986 m² din parcul industrial în contul unei creanțe din anul 2009, vânzarea 
unui teren în suprafață de 11.499 m² către o companie existentă în parcul industrial, la 
diverse nefiind niciun punct pe ordinea de zi. 

- am procedat la analiza situației sumelor care trebuie recuperate din proiectul RGE, punct 
care îl vom discuta la diverse pe ordinea de zi 

- am avut la data 7 Mar8e o intrevedere cu d-na Inspector Scolar General al Judetului Sibiu, 
doamna Monica Munteanu, referitor la colaborarea dintre Ministerul Educației și 
Camerele de Comerț și Industrie la sesiunea din 16 - 25 mar8e 2022 prin care se solicită 
suport în formarea comisiilor de interviu si pentru această sesiune. Am convenit cu 
doamna inspector general că datorită situației actuale și cercetărilor autorităților 
referitoare la Camera de Comerț, lista din partea camerei cu reprezentanți ai 
departamentelor de resurse umane din cadrul companiilor sa nu fie comunicată, urmand 
ca in func8e de parcursul Camerei si men8nerea colaborarii dintre Minister si Camere sa 
luam decizii ulterioare de colaborare. 

- am ținut legătura cu camera Națională referitor la evenimentele programate și o parte din 
invitațiile regăsiți la diverse, urmează în perioada următoare: o conferință regională la 



Brașov in data de 17 Mar8e referitor la an8corupție în parteneriat cu Biroul Federal de 
Inves8gații al Statelor Unite (FBI) pentru România și Republica Moldova, o conferință de 
îndrumare pe partea legisla8vă Caravana Concurenței organizată în parteneriat cu 
Consiliul Concurenței la care vor par8cipa aproxima8v 20 de delegați de la Bucureș8 în 
data de 21 mar8e la hotelul Ramada 

- avem propuneri de organizare de expozi8i, in acest sens am ini8at discu8i cu Sala 
Transilvania si vechea sala de expozi8i a C.C.I.A. Sibiu care nu a putut fi retrocedata. 
Speram sa gasim o solu8e viabila 8nand cont de faptul ca C.C.I.A. Sibiu de8ne Exposib 
Interna8onal Travel SRL care a avut ul8mele expozi8i in anul 2019 dupa care a fost 
suspendata.  

- avem invita8e la webinarul Europa Globala organizat de Eurochambers impreuna cu CCIR 
la data de 17 Mar8e 2022 care isi propune sa prijine IMM-urile si organiza8ile de sprijinire 
a mediului de afaceri din UE, pentru a se ex8nde pe pietele globale. 

- am avut invitație la formul de afaceri România-EAU cu ocazia manifestărilor prilejuite de 
ziua României la Expoziția mondială Dubai 2020. Jud. Sibiu a fost reprezentat cu cinste de 
către ansamblul Junii Sibiului și reprezentanții Consiliului Județean dar am considerat că nu 
este momentul oportun pentru deplasare dată fiind situația actuală de la cameră și faptul 
că încercăm să o repunem pe calea corectă în sprijinul comunității de afaceri. In plus am 
considerat ca in acest moment cheltuiala nu este jus8ficată iar eventualele companii care 
si-au manifestat inten8a de par8cipare au fost direc8onate catre Camera Na8onala cu 
beneficiul de reducere de membru al CCIA Sibiu. 

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului din România cu sprijinul Camerei de Comerț și 
Industrie a României organizează în data de 31 mar8e Formul de Afaceri și Inves8ții 
România Turcia la Istanbul, eveniment desfășurat în marja celei de-a 27-a sesiuni a 
Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economică România Turcia. 

- avem de asemenea o invitație la Formul de Afaceri România-Estonia prilejuit de vizită 
oficială în România a E.S. doamna Eva Maria Limax ministru al afacerilor externe din 
Estonia eveniment care se va desfășura în data de 5 aprilie 2022 la CCIR Business Center în 
Bucureș8 

- avem de asemenea legături cu atașați economici ai ambasadelor româneș8 din strainatate 
si am inceput sa primim solicitari de colaborare punctuale, dată fiind situația geopoli8că 
regională pentru susținerea companiilor româneș8 și găsirea de soluții pentru ac8vitățile 
de import-export care au fost afectate de situația de forță majoră din Ucraina. 

- am primit invitația de a par8cipa la adunarea Generală ordinară la Camera de Comerț și 
Industrie a României pe data de 29 mar8e 2022 cu ordinea de zi care poate fi regăsită în 
documentele de ședință. 

- de asemenea au fost multe ac8vități curente ale Camerei de comerț care au fost rezolvate 
în conformitate cu statutul și atribuțiile execu8ve pe care le-am preluat . Menționez că nu 
am dispus cheltuieli în afară de cele curente si necesare încercând sa duc pe masa 
colegiului deciziile, în așa fel încât ac8vitatea Camerei de Comerț să reintre în normal, 
colegiul să fie informat si sa ia deciziile conform statutului, urmând ca și Adunarea 
Generală să fie informată să ia decizii în consecință pe palierul ei de competenta. 

Cu s8mă,         
Președinte interimar cu atribu8i execu8ve al C.C.I.A. Sibiu 
Ec. Octavian Isailă


