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SERVICII CONSULTANTA

JURIDICA 

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania Baroul Brasov
CABINET AVOCAT ''SORIN ARDELEAN''

Cabinet avocat, drd. SORIN ARDELEAN, ofera servicii de consultanta
juridica, cu profesionalism si promptitudine, pe intreg teritoriul Romaniei, fiecare client
fiind unul special pentru noi.

Serviciile de consultanta juridica au urmatoarea arie de expertiza:

Drept penal

Drept comercial

Drept civil

Drept contencios administrativ

Insolventa si reorganizare judiciara( practician in insolventa)

Drept fiscal si financiar

Dreptul familiei

Dreptul transporturilor

Drept comunitar si international public

Dreptul proprietatii intelectuale

Drept bancar

Dreptul mediului

Dreptul muncii

Mediere

Autorizari/intabulari/certificari, etc.

Pentru societatile comerciale care beneficiaza de consultanta, asistenta si

reprezentare juridica specializata, in baza unui Contract de asistenta juridica, venim cu o

oferta de servicii juridice avantajoase sub forma unui Abonament juridic.

Alatura-te si tu Clientilor/Companiilor din diverse domenii de activitate care au

acordat incredere Cabinetului de avocat si Cabinetului de insolventa, drd. SORIN

ARDELEAN.



Av.drd. SORIN ARDELEAN

PRACTICA JURIDICA:

Incepand cu anul 2000 avocat
Baroul Dambovita.

Din 2004 in Baroul Brasov.  

Din anul 2008 
practician in insolventa. 

ALTE ACTIVITATI

Membru al institutului de cercetari 
transdisciplinare din Sibiu.

Membru si vicepresedinte al
 academiei daco-romane, Bucuresti.

Nominalizat in enciclopedia biografica 
a persoanelor contemporane cu 
cariera de succes “ who is who”, 
incepand cu anul 2012.

Nominalizat in dictionarul 
enciclopedic “personalitati romane 
si faptele
lor”, 2015;

Presedinte fondator al asociatiei 
romane de filosofie a dreptului, 
2016;

Cercetator asociat la institutul de 
logica si filosofie ,, constantin
radulescu motru" al academiei 
romane;

Redactor-sef al revistei romane de 
filosofie a dreptului;



Activitate Stiintifica

Debut editorial, in calitate de coautor alaturi de prof. univ. dr. Constantin PREDA in anul 2007, editura 
MEDIA TOYS, cu volumele: Contractul de transport rutier, Contractul de transport naval, Contractul de 
transport aerian, Contractul de expeditie a marfurilor.

Referate de specialitate in Revista de logica si psihologie , editata de Institutul de Filosofie “Constantin
Radulescu Motru”- al Academiei Romane

 Debut absolut în anul 1991 în revista PENTRU PATRIE

Colaborator la revista POLITIA ROMANA si PENTRU PATRIE

Din anul 1995 membru al Uniunii Ziaristilor Profesionisti din România

Colaborari cu reportaje, proza eseuri, poezii la diverse reviste, ziare: Gazeta de Transilvania,
Transilvania Expres, Observatorul, Matinal, Astra, Mesager (din Brasov), Luceafarul, Tribuna, Timp 
Liber, Pentru Patrie, Politia Româna, Literatorul (Bucuresti), Poesis (Cluj), Semne si Caietele Agora 
(Slatina), Generatie O si Vatra (Târgu Mures), Rostirea Româneasca (Sibiu), Danubius (Giurgiu), Dreptul 
la opinieBrasov, Revista literara OLT ART – Slatina

Autor al volumului de publicistica “Culisele Justitiei”, editat in anul 2014, la editura “Detectiv” 
Bucuresti;

Autor al traducerii si studiului introductiv al volumului “Logica Normelor” (coordonator Hans Lenk),
editura Academiei Romane, 2016;

Colaborari la volume colective:

“Verticala Curgere spre soare” (antologie de versuri- Slatina 1993);

“Într-o lacrima traieste poetul” (antologie de versuri- Slatina 1998);

“Caietele concursului National de poezie Nicolae Labis” (Suceava 1996);

  Antologia “Porni Luceafarul” (Botosani 1995).

Colaborari cu revista periodica Oltis – Franta
Referinte critice selective:

A.I. Brumaru în Gazeta de Transilvania-Foaie pentru minte, inima si literatura, nr. 1718, 11-12 

noiembrie 1995, pagina 4;

AL. Tion în Transilvania Expres nr. 525, 29 mai 1995, pagina 3;

Nicolae Zarnescu în revista literara ”SEMNE”-fara date;

I. Al. Barbu în Gazeta de Transilvania nr. 1603, 3-4 iunie 1995, pagina 3;

Ioan Hadaring în Aiudul Literar, fara date;

Nicolae Rotaru în revista PENTRU PATRIE nr. 2 din 1996, pagina 8

Nicusor Dulgheru în revista POLITIA ROMÂNA nr. 6 din 2007, pagina 23;


