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Ambasadorul Republicii Africa de Sud, în vizită oficială la 

Camera de Comerþ şi Industrie Maramureş 

Marți, 21 mai a.c., președintele 
Camerei de Comerț și Industrie 
Maramureș, Florentin Nicolae Tuș, a 
primit vizita oficială a 
Ambasadorului Republicii Africii de 
Sud, E.S. Jabu Mbalula, la sediul 
instituției camerale. Excelența Sa a 
fost însoțit de dl Tiba Bethwell, Prim 
Secretar și dna Veronica Nicolae, 
secretar social al Ambasadei.  

În cadrul discuțiilor purtate cu 
oficialii delegației, E.S. Jabu 
Mbalula s-a arătat interesat de 

potențialul economic al județului 
Maramureș, Excelența Sa 
exprimându-și în același timp și 
dorința de intensificare și promovare 
a relațiilor comerciale între cele 
două țări. De asemenea, E.S. Jabu 
Mbalula și-a manifestat interesul 
pentru atragerea de investitori în 
Africa de Sud, o țară dezvoltată din 
punct de vedere economic, politic și 
foarte atractivă pentru aceștia, aici 
fiind stabilite sediile centrale ale 
multor companii internaționale care 
desfășoară afaceri pe continentul 
african. Totodată, delegația din 
Africa de Sud s-a arătat interesată și 
de domeniul minier, în cadrul 
întâlnirii purtându-se discuții și 
despre acest subiect, Maramureșul 
fiind cunoscut pentru profilul 
specific în acest domeniu.   

Președintele Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș, Florentin 
Nicolae Tuș, a prezentat delegației 
Ambasadei Africii de Sud atât 
repere despre economia județului, 
potențialul de dezvoltare și structura 

investițiilor derulate la nivelul 
județului, cât și profilul Camerei de 
Comerț și Industrie Maramureș și 
membrilor acesteia.  

Ambele părți au apreciat 
întrevederea desfășurată la sediul 
CCI Maramureș. S-au consolidat 
astfel relațiile între Camera de 
Comerț și Industrie și Ambasada 
Republicii Africa de Sud la 
București și s-au pus bazele unor 
viitoare parteneriate.  

La finalul întâlnirii, Excelența Sa 
Jabu Mbalula  a semnat și în cartea 
de onoare a instituției.          (O.D.) 

La Centrul de Instruire și Marketing al Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș s-a desfășurat în perioada 23-24 mai a.c. a 
doua ediție a singurului târg tehnic organizat în județul nostru – 
Protehnica. Manifestarea științifică și expozițională dedicată 
t e h n o l o g i i l o r  ș i 
e c h i p a m e n t e l o r 
industriale a fost 
organizată de Camera 
de Comerț și Industrie 
M a r a m u r e ș  î n 
parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș, Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență ”Gheorghe Pop de Băsești”, Ordinul 
Arhitecților Filiala Nord Vest și Societatea Inventatorilor din 
România. Partenerul principal al ediției din acest an este Nova 
Power&Gas, furnizor de curent și gaz din Cluj-Napoca.  

Președintele Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, 
Florentin Nicolae Tuș, a deschis cea de-a doua ediție a 
manifestării Protehnica, arătând că este singurul târg din Nord-
Vestul țării care reunește mai multe saloane dedicate domeniului 
tehnic – Salonul Prevent, Salonul Energiilor Regenerabile și 

Alternative și Salonul Inventatorilor Maramureșeni. Tot în cadrul 
deschiderii oficiale a evenimentului, președintele CCI 
Maramureș, Florentin Nicolae Tuș, a oferit președintelui 
Societății Inventatorilor din România, Constantin Marin Antohi, o 

diplomă de excelență 
pentru implicarea și 
susținerea remarcabilă 
a  S a l o n u l u i 
I n v e n t a t o r i l o r 
Maramureșen i  ș i 

promovarea invențiilor românești la nivel național și internațional.  
Timp de două zile, maramureșenii au găsit la ProTehnica cele 

mai atractive oferte de servicii în domeniul energiilor 
regenerabile și alternative, de la panouri solare, pompe de 
căldură, până la tehnologii și servicii de gestionare a energiei, au 
avut oportunitatea să afle ultimele noutăți legislative despre 
prevenirea incendiilor și să cunoască cele mai noi invenții, 
expuse și prezentate la standurile expoziționale ale SIR, CUN 
Baia Mare și la standul Colegiului 
Tehnic ”George Barițiu” Baia Mare.  Continuare în pag. a 2-a 
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Zeci de persoane au 
participat și la seminariile 
Protehnica. Reprezentanții ISU 
Maramureș au prezentat teme 
de interes despre autorizații și 
măsuri de securitate la 
incendiu. Ordinul Arhitecților 
Filiala Nord-Vest a prezentat 
reglementări și proiecte tip 
p e n t r u  m e d i u l  r u r a l 
maramureșean, iar partenerul 
principal al evenimentului 
Nova Power&Gas a promovat 
soluții de reducere a costurilor 
cu energia electrică și factori 
de succes în implementarea 
Strategiei de Oraș Inteligent. 
Eaton România a prezentat, 
atât la standul expozițional cât 
și în cadrul seminarului, soluții 
superioare standardelor pentru 
protecția persoanelor și a 
bunurilor.  

Au participat expozanții: 
ECOEFFICIENT SOLAR 
SYSTEMS SRL,  CASE 
CĂLDUROASE SRL, PRO 
WIN TEC SRL, EATON 
ELECTRIC SRL, AUTO 
BECORO SRL, ROCVAL 
CONSTRUCT SRL. Alte trei 
standuri expoziționale au avut 
Colegiul Tehnic ”George 
Barițiu”, Centrul Universitar 
Nord Baia Mare și Societatea 
Inventatorilor din România.  

Salonul inventatorilor 
maramureşeni - ed. a XIII-a 

▪ Dr. ing. Ştefan MARINCA: 
Circuite integrate de mare 
precizie realizate la Analog 
Devices, SUA; Referințe de 
tensiune 
▪ Prof. dr. ing. Vasile NĂSUI: 
Electrocilindru telescopic; Cutie 
de viteze planetarã; Storcãtor de 
ulei vegetal 

▪ Prof. dr. ing. Vasile HOTEA, 
Conf. dr. ing. Juhasz JOZSEF: 
Procedeu de reţinere prin 
absorţie chimică a dioxidului de 
carbon din gazele reziduale; 
Sinteza ecomaterialelor prin 
activare alcalină a reziduurilor 
industr iale;  Instalaţ ie de 
a l i m e n t a r e  c o n t i n u ă  a 

materialelor reci prelucrabile prin 
convertizare 
▪ Conf. dr. ing. Juhasz JOZSEF: 
Procedeu de obținere a 
peletetor din concentrate oxidice 
cuproase 
▪ Cercet. şt. ing. GOLDSTEIN 
Jack, Duda Gavril, Osanu 
Liliana, Slavic Giulia: Procedeu 
de obţinere a aurului și argintului 
din minereuri sărace şi reziduri 
miniere; Brevet european W-
148607/2012 
▪ Prof. ing. Ioan PETRUŢ: 
Container pentru restur i 
menajere ;  Ins ta la ț ie  de 
semnalizare a frânei auto; 
Instalaţie energetică ecologică 
pentru râuri 
▪ Conf. dr. ing. Mirela Ana 
Coman: Metodă de germinare a 
semințelor cu infraroșii; Lampă 
cu infraroșu cu lungime de undă 
lungă 
▪ Ec. Vasile Ciocotişan Tătar: 
Casa verde energetică 
▪ Prof. Viorel Ioan BUD: Masă 
multifuncţională; Maşină de 
semănat cu antrenare manuală 
▪ Prof. dr. ing.  Oniga Ştefan 
Vasile, ing. Pap Iuliu: Platforma 
e-Health pentru măsurarea și 
monitorizarea parametrilor 
fiziologici 
▪ Prof. dr. ing. Ștefan Oniga,  
ing. Alexan Alexandru, ing. 

Alexan Anca: Platforma pentru 
înregistrarea și recunoașterea 
activității umane.  
▪ Prof.dr. ing. Oniga Ștefan, 
student Dan Mihai: Robot cu 
ghidare autonomă și/ sau 
telecomandat.  
▪ Student Oniga Robert - 
Universitatea Babeş-Bolyai din 
Cluj- Napoca: Nas electronic 
pentru diagnosticarea unor 
boli.  
▪ Şef lucr. dr. ing. Liviu Neamț: 
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S i m u l a r e a  c â m p u l u i 
electromagnetic a senzorilor 
tactili capacitivi 
▪ Conf. dr. ing. Mioriţa 
Ungureanu: Sistem al sticlelor, 
de fixare în plastic pentru 
aparate rotative - etanșe.  
▪ Ing. Pop Alexandru Leonard: 
I n o v a r e a  t e h n o l o g i c ă 
românească în domeniul căilor 
ferate 
▪ S.l.dr. ing. Ravai Nagy Sandor, 
Prof.dr. ing. Mircea Lobonţiu: 
Dispozitiv şi metodă de testare a 
dinţilor roţilor dinţate asimetrice 
▪ Colegiul Tehnic "George 
Bariţiu"  Baia Mare 
- Elevi: Iulia Cardoș, Răzvan 
B o a n c ă ,  C ă t ă l i n  P o p . 
Coordonator: Prof. ing. Henteș 
Benone: Sistem control acces și 
antiefracție 
- Elevi: Roland Akos, Cristian 
Țiple. Coordonator: Prof. ing.  
Henteș Benone: Aparat de 
expunere cu UV PCB 
- Elevi: Fenner Pierre Armand, 
F i l i p  D a r i u s  V i a n o r , 
Coordonator: Prof. ing. Mociran 
T i b e r i u :  –  P l a t f o r m ă 

multifuncțională de surse de 
alimentare 
▪ Șef lucr.dr. ing. Marius Hăgan,  
drd. ing. Claudia Ana Morar, 
Carina Morar - Universitatea 
Tehnică “Gheorghe Asachi” din 
Iaşi: Robot Agricol ecologic 
▪ Roxana Morar,  drd. ing. 
Claudia Ana Morar,  dr. ing. 
Marius Hăgan - Universitatea 
Tehnică “Gheorghe Asachi” din 
I a ş i :  E c h i p a m e n t  d e 
management al consumurilor de 

apă în mediul casnic 
▪ Prof. dr. ing. fiz. Constantin 
Marin Antohi, Prof. dr. Forna 
Norina Consuela, Forna Norin - 
U n i v e r s i t a t e a  T e h n i c ă 
“Gheorghe Asachi” din Iaşi - 
Unversitatea de Medicină şi 
F a r m a c i e  I a ş i :  A p a r a t 
m u l t i f u n c ţ i o n a l  p e n t r u 
d e z i n f e c ţ i a  a e r u l u i  ş i 
suprafeţelor 
▪ Șef  lucr. dr. ing. Gabriel 
Constantin Sârbu, Prof. dr. ing. 
fiz. Constantin Marin Antohi - 
U n i v e r s i t a t e a  T e h n i c ă 
“Gheorghe Asachi” din Iaşi: 
Canal cu scurgere liberă 
▪ Prof.dr.ing.Florian Stătescu, 
Prof. dr. ing. fiz Constantin 
Marin Antohi - Universitatea 
Tehnică “Gheorghe Asachi” din 
I a ş i :  I n s t a l a ț i e  p e n t r u 
determinarea adâncimii de 
erodare a suprafeței solurilor 
datorită ploilor de mare 
intensitate 
▪ Conf.dr.ing. Marcoie Nicolae; 
Șef lucr.dr.ing. Toma Daniel, 
Prof. dr. ing. fiz Antohi 
Constantin Marin -Universitatea 
Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi: 
Clapet pentru protecția împotriva 
inundațiilor cu transmisie prin 
unde radio 
▪ Șef lucr.dr.ing. Valentin Boboc, 
Șef  lucr.dr.ing Mitroi Raluca, 
Șef lucr.dr.ing. Ion Antonescu - 
U n i v e r s i t a t e a  T e h n i c ă 
“Gheorghe Asachi” din Iaşi: 
Echipament de decolmatare 
parțială a acumulărilor de apă   
▪ Şef. dr. ing. Roşu Raluca - 
U n i v e r s i t a t e a  T e h n i c ă 
“Gheorghe Asachi” din Iaşi: 
Instalaţie pentru ir igarea 
culturilor agricole cu apă 
magnetizată 
▪ Pantilimonescu Florin - 
U n i v e r s i t a t e a  T e h n i c ă 
“Gheorghe Asachi” din Iaşi, 
Cristea Ioan - Palatul Culturii din 
Iaşi: Dispozitiv electronic pentru 

reglarea ceasurilor de turn. 
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Președintele Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș, Florentin-Nicolae 
Tuș, și președintele Camerei de Comerț 
și Industrie a Republicii Moldova, Sergiu 
Harea, au semnat în 30 mai 2019, la 
Chișinău, acordul de parteneriat pentru 
organizarea, în municipiul Baia Mare, a 
expoziției “Republica Moldova 
prezintă”. Evenimentul va avea loc la 
finalul lunii septembrie, în cadrul 
expoziției de bunuri de larg consum 
“Rivulus Dominarum”, ce va fi 
organizată anul acesta în parteneriat cu 
Consiliul Județean Maramureș.  

“E important să promovăm reciproc 
produsele românești și moldovenești, 
astfel că am decis să organizăm în 
toamna acestui an, în Baia Mare, o 
expoziție comună denumită “Republica 
Moldova prezintă” în cadrul Rivulus 

Republica Moldova la Rivulus Dominarum 

CCI Maramureş şi CCI Republica Moldova au semnat acordul de parteneriat  

Dominarum. Contăm și pe susținerea 
Consiliului Județean Maramureș în 
această inițiativă, având în vedere că 
dezvoltarea și cooperarea economică 
comună pot fi motorul dinamizării 
economiei județului”, a declarat 
Florentin Tuș, președintele CCIMM.  

Discuțiile și semnarea acordului au 
avut loc în cadrul Forumului 
Investițional Chișinău, eveniment la 
care a participat și o delegație de 
oameni de afaceri din județul 
Maramureș, reprezentanți ai Camerei 
de Comerț și ai administrației 
maramureșene, condusă de 
președintele Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș, Florentin-Nicolae 
Tuș, alături de directorul Adrian 
Nicolaescu, directorul regional RCS-
RDS, Flaviu Balint și reprezentantul 
Biroului Relații Internaționale din cadrul 
Consiliului Județean Maramureș, 
Gheorghe Paul Szaniszlo.  

Președintele Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș a mai prezentat în 
cadrul panelului oportunități și 
provocări ale cooperării trilaterale 
dintre Republica Moldova - România - 
Ucraina, principalele obiective privind 

dezvoltarea economică comună și 
modalitățile prin care se pot crea noi 
legături economice între cele trei țări, 
precum și o statistică a situației 
economice a județului Maramureș și 
domeniile în care există deschidere 
pentru investiții. La “Forumul 
Investițional Chișinău”, delegația 
maramureșeană s-a întâlnit cu primarul 
capitalei, Ruslan Codreanu, care a 
salutat prezența reprezentanților 
județului Maramureș în cadrul 
evenimentului și a transmis pe această 
cale invitația către investitorii români să 
lanseze propuneri de cooperare 
economică cu Republica Moldova. 

Delegația maramureșeană a participat 
și la Gala Businessului Moldovenesc 
organizată de Camera de Comerț și 
Industrie a Republicii Moldova.  

Începând din luna iunie a.c., Centrul de Instruire 
și Marketing al Camerei de Comerț și Industrie 
Maramureș poartă numele regretatului președinte 
al Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, 

Centrul de Instruire și Marketing al Camerei de 

Comerț și Industrie Maramureș poartă numele 

fostului președinte,  GHEORGHE MARCAȘ 
ing.Gheorghe Marcaș.  

Hotărârea a fost 
adoptată în unanimitate în 
data de 22 mai 2019, în 
cadrul ședinței Adunării 
Generale a Membrilor 
Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș. Subiectul a fost adus în discuție 
de președintele CCI Maramureș, Florentin-Nicolae 
Tuș, decizia fiind apreciată de toți cei prezenți la 
ședința AGM.  

Inginerul Gheorghe Marcaș a fost cel care a înfiinţat, 
în 1990, Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş. 
De-a lungul timpului, a primit distincții pentru 
activitatea sa, printre care Meritul Comercial clasa a 
III-a și clasa a II-a și titlul de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Baia Mare. Gheorghe Marcaș a făcut 
parte și din Colegiul de Conducere al Camerei de 
Comerţ şi Industrie a României (CCIR).  
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Membrii CCI Maramureş se prezintă 

 În luna septembrie a anului 
viitor, Compania Farmaceutică 
AC HELCOR va celebra 30 de 
ani de la înființarea sa, trei 
decade cu rezultate excelente 
în domeniul producerii de 
medicamente și suplimente 
alimentare marcă proprie și de 
continuare a viziunii dnei 
farmacist Elena POP în slujba 
sănătății oamenilor. 

AC HELCOR este una dintre 
cele mai mari, mai moderne și 
mai importante fabrici de 
medicamente din ţară, 
recunoaşterea valorii 
sale constând şi în 
obţinerea certificatului 
de bună practică de 
fabricaţie (GMP) nr. 8 
pe ţară în 2000, atestat 
cu care se mai pot 
mândri puţine fabrici 
de profil din ţară. 
Aceasta produce la ora 
actuală 60 de 
medicamente generice 
care se adresează 
unei vaste patologii 
medicale, cu accent deosebit pe 
afecţiunile cardiovasculare, 
reumatologice, alergologice etc. 
Medicamente în primă producţie 
românească precum Atenocor 
(atenolol), Betaprol (metoprolol), 
Salazidin(sulfasalazină), 
Ticlodin (ticlopidină), Reuxen 
(naproxen), Lorastamin 
(loratadină) sau Relaxam 
(tetrazepam) au aceeaşi calitate 

AC HELCOR Baia Mare 
30 de ani în slujba sănătății oamenilor   

ca şi cele similare din Uniunea 
Europeană/ SUA, dar cu preţuri 
sensibil mai mici.  

Din 2006, Compania 
farmaceutică AC HELCOR a 
lansat Divizia de Vitamine și 
Suplimente Alimentare (VSA) 
cu formule inovative, care 
numără astăzi peste 60 de 
produse. 

Evoluţia cifrei de afaceri 
demonstrează creşterea 
constantă, echilibrată a 
companiei AC HELCOR. 

Perspectiva pe următorii 20 de 
ani se conturează prin: 
lansarea a 40 de medicamente 
generice noi, 20 de suplimente 
alimentare cu formula 
inovatoare, o nouă linie 
tehnologică: investiţia într-un 
spaţiu nou de producţie şi 
dezvoltarea liniei de 
supozitoare, extinderea pieţei şi 
acoperirea 100% a teritoriului 

Romaniei, organizarea logistică 
GDP, consolidarea relaţiei cu 
distribuitorii de medicamente, 
creşterea cifrei de vânzări către 
spitale, creşterea exportului, 
ridicarea resurselor umane la 
standarde optime, în materie 
de relaţii cu mediul extern: 
întărirea relaţiei cu Ministerul 
Sănătăţii, CNAS şi mediul 
profesional medico-farmaceutic 
şi de marketing, cu pacienţii 
prin asociaţiile acestora. 

Iată ce ne declara dl. dr. 

Coriolan POP, președintele 
Companiei Farmaceutice  AC 
HELCOR:  “Alinierea la fabricile 
din UE înseamnă pentru AC 
HELCOR o continuă provocare: 
procesul de fabricaţie trebuie 
să se îmbunătăţească 
permanent conform 
standardelor UE, 
documentaţiile produselor 
trebuie să fie laborioase, firma 

trebuind să investească şi în 
motivarea şi deţinerea de 
experţi care să cunoască 
procedurile şi regulile din UE. 
Trebuie, de asemenea, să 
existe un marketing adecvat şi 
o infrastructură de distribuţie în 
UE, prin cunoaşterea 
competitorilor, identificarea 

partenerilor de afaceri 
din UE şi angajarea 
ultimelor vârfuri în 
tehnologia comercială 
din domeniu. Toate 
acestea raportate la un 
mediu nefavorabil în 
care companiile vestice 
de medicamente 
generice fac lobby 
pentru protecţia 
produselor proprii pe 
aceste pieţe vs. 
importurile din ţările noi 
membre.” 

Așadar, o companie care are 
un rol esențial în sănătatea 
românilor, dar și în economia 
locală și națională, o firmă care 
este premiată an de an în 
Topul Județean al Firmelor și 
cu care instituția camerală se 
poate mândri - ca membru 
constant - încă de la începutul 
ființării sale.  

Doina MACOVEI 
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Camera de Comerț și Industrie 

Maramureș a fost, în luna mai a.c., 

co-organizator al celei de-a XIX-a 

ediții a Târgului Ofertelor Educaționale.  

Centrul de Instruire şi Marketing 

”Gheorghe Marcaș” al Camerei de 

Comerţ și Industrie Maramureş a 

găzduit acţiunea de premiere a 

micilor antreprenori, precum şi a 

cadrelor didactice implicate în 

proiectul judeţean “Micii 

antreprenori”. Peste 140 de elevi, 

alături de 50 de cadre didactice de la 

unităţi şcolare din Baia Mare, Seini, 

CCI Maramureº, co-organizator al Târgului Ofertelor Educaþionale 

Şişeşti, Rogoz şi Tăuţii Măgherăuş 

au primit diplome şi felicitări din 

partea organizatorilor. 

Elevii, sub atenta coordonare a 

cadrelor didactice implicate în acest 

proiect judeţean, au exploatat 

resursele locale, au evaluat riscurile 

şi oportunităţile pieţei, au întocmit 

planuri de afaceri, au selectat 

echipaje de lucru, au construit o mică 

afacere, devenind, astfel, cu adevărat 

“mici întreprinzători”. Firmele 

prezentate au avut profile diferite, 

începând de la tradiţii şi obiceiuri, 

continuând cu gastronomie 

maramureşeană şi patiserie, profil de 

arhitectură, servicii de turism sau 

produse confecţionate prin metoda 

quilling ori sculptură în lemn etc. 

Ca de fiecare dată, Camera de 

Comerț și Industrie Maramureș 

apreciază invitațiile Inspectoratului 

Școlar al județului Maramureș de a 

deveni co-organizatori sau parteneri 

ai acțiunilor pe care Inspectoratul 

Școlar Județean le derulează pentru 

sprijinirea elevilor și, implicit, a actului 

educațional.  

Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș în parteneriat cu Primăria 
Municipiului Sighetu Marmației 
organizează în perioada 9-11 august 
a.c. prima ediție ”EXPO Marmația” 
- o expoziție de bunuri de larg 
consum ce vine în sprijinul 
producătorilor și comercianților 
pentru a-și lansa produse sau 
a-și promova oferta de servicii 
pe piața sigheteană.  
”EXPO Marmația” se va 

desfășura la Sala de Sport a 
Liceului Teoretic ”Leowey 
Klara” din Sighet (cu intrare 
prin curtea Muzeului 
Maramureșului, str. 22 
Decembrie 1989, nr. 2). Locația 
este situată în imediata apropiere a 
Parcului Central, unde Primăria și 
Consiliul Local Sighetu Marmației 
vor organiza, în aceeași perioadă, 
ediția a VII-a a Galei Folk ”Floare de 
colț”, respectiv ediția a IX-a a 
Festivalului de muzică și artă 
medievală ”Aeternus 
Maramorosiensis”. Cele două 
evenimente devenite deja tradiție 

pentru capitala Maramureșului 
voievodal se bucură de aprecierea 
sighetenilor, a maramureșenilor 
stabiliți în afara granițelor României 
care aleg să se întoarcă la obârșii 
pentru a-și petrece concediul în 

comunitățile în care s-au născut, dar 
și de receptivitatea turiștilor curioși 
să descopere Maramureșul, atrăgând 
an de an, în cele trei zile de festival, 
mii de participanți.  

Florentin Nicolae Tuș, președinte  
al Camerei de Comerț și Industrie 
Maramureș: ”Pentru că 
Maramureșul istoric este una dintre 
zonele cele mai aglomerate în luna 

Un nou parteneriat CCI Maramureș - Primăria Sighetu Marmației  
Expo MARMAȚIA expoziție de bunuri de larg consum 

august, cu cele mai multe evenimente 
care promovează oamenii, tradiția și 
specificul locului, Camera de Comerț 
și Industrie Maramureș a considerat 
oportun să se adreseze publicului din 
nordul județului (Valea Izei, Valea 

Ruscovei, Valea Vișeului, Borșa) 
și chiar românilor din dreapta 
Tisei, prin organizarea la Sighetu 
Marmației a unei expoziții de 
bunuri de larg consum, care să 
aducă locuitorilor o gamă largă 
de produse ale agenților 
economici din Maramureș și din 
țară (de la îmbrăcăminte, 
încălțăminte, până la produse de 
ultimă generație). Considerăm că 
parteneriatul dintre Camera de 

Comerț și Industrie Maramureș și 
Primăria Municipiului Sighetu 
Marmației, care a debutat cu prima 
ediție a expoziției Nunta de la A la Z, 
se va consolida prin organizarea 
primei ediții EXPO Marmația, 
generând astfel evenimente care aduc 
plus-valoare comunității sighetene, 
atât din punct de vedere economic, 
cât și social.”  
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În perioada 8-30 mai 2019 s-a 

desfășurat o nouă serie de curs 

pentru ocupaţia “CONTABIL” 

COD COR: 331302, curs organizat 

de către Camera de Comerţ şi 

Industrie Maramureş în cadrul 

Academiei de Management 

pentru IMM-uri.   

Acest curs este adresat 

administratorilor întreprinderilor 

mici și mijlocii, titularilor de PFA, 

II sau IF, angajaţilor operatorilor 

economici care doresc să se 

iniţieze sau să-şi perfecţioneze 

cunoştinţele în domeniul 

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în 
parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Formare 
Profesională Inițială în Sistem Dual din România, a organizat în 
21 mai a.c., o conferință de presă pe tema îmbunătățirii 
sistemului de formare profesională în sistem dual în țara 
noastră. Conferința de presă a fost susținută de Președintele 
CCIR, dl. Mihai Daraban, și Președintele Autorității Naționale 
pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din 
România, dl. Ion Gabriel Bratu. 

În cadrul evenimentului, a fost semnat un Protocol de 
Colaborare în domeniul formării și certificării profesionale, prin 
care cele două instituții își propun să coopereze în vederea 
îmbunătățirii sistemului de formare și certificare profesională 
inițială în sistem dual din România. 

Obiectivul comun al Protocolului de Colaborare urmărește 
dezvoltarea educației și formării profesionale inițiale în 

Curs CONTABIL 
contabilităţii. Astfel, la invitaţia 

CCI Maramureş a răspuns un 

număr de 12 persoane. 

Tematica abordată în cadrul 

acestui curs este: *Contabilitatea 

societăţilor comerciale - aspecte 

generale. Documente de evienţă 

contabilă – întocmirea, 

completarea şi înregistrarea 

documentelor primare; 

*Conţinutul economic şi funcţia 

contabilă a conturilor; 

*Registrele contabile – 

completare, analiză şi 

interpretare; *Balanţa de 

verificare – întocmire, conținutul 

şi funcţiile acesteia; *Evaluarea 

patrimonială – obiectivul şi 

principiile evaluării; Bilanţul 

contabil – conţinutul economic şi 

juridic; *Întocmirea şi 

transmiterea documentelor 

specifice; *Utilizarea 

calculatorului şi a 

progamelor informatice 

specializate în domeniul 

contabilităţii. 

În urma examenului 

final, absolvenţii au 

obţinut următoarele 

competenţe: *Întocmirea/

completarea 

documentelor primare; 

*Contarea operaţiunilor 

patrimoniale; *Efectuarea de 

calcule specifice; *Completarea 

registrelor contabile; *Întocmirea 

balanţei de verificare; *Evaluarea 

patrimonială; *Întocmirea 

bilanţului contabil; *Transmiterea 

documentelor specifice. 

În perioada 15 - 28 mai 2019, Camera 
de Comerţ şi Industrie Maramureş a 

Curs EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE 

organizat o nouă serie de curs 
“EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE”, 
COD COR 214946.  

Tematica cursului a fost orientată, atât 
către instituţiile/ organizaţiile având 
calitatea de autorităţi contractante, cât şi 
către operatorii economici ce au 
calitatea de ofertanţi. Astfel, au fost 
abordate aspecte privind cadrul 
legislativ, inițierea, derularea şi 

finalizarea diferitelor proceduri de 
achiziţie publică, atât din perspectiva 
autorităţilor contractante, cât şi din 
perspectiva ofertanţilor, pentru ca 
aceştia să devină operatori competenţi şi 
eficienţi pe piaţa achiziţiilor publice. 

La curs a participat un număr de 13 
persoane, atât angajați ai instituțiilor 
publice, cât și ai operatorilor economici 
din județul Maramureș.  

Examenul final al cursului a fost 
organizat în data de 30 mai 2019 la 
sediul CCI Maramureș.  

Protocol de Colaborare în domeniul învățământului DUAL  

Centrul National de Dezvoltare a 
Învățământului Profesional și Tehnic 
(CNDIPT) implementează proiectul 
cofinanțat din POCA „Cadrul 
strategic pentru infrastructura 
educațională și sprijin în planificarea 
strategică a educației și formării 

Planurile Regionale de Acțiune pentru Învățământ  

sistem dual și certificarea calificărilor profesionale.  
Camera de Comerț și Industrie a României și rețeaua 

Camerelor de Comerț și Industrie Județene se vor implica activ 
în vederea elaborării de studii, statistici, analize și prognoze pe 
domeniul învățământului profesional inițial dual și al pieței 
forței de muncă, în același timp cu consultarea periodică a 
mediului de afaceri, privind nevoia de calificare a resursei 
umane de tip tutori de practică în învățământul dual. 

Autoritatea Națională pentru Formare Profesională Inițială în 
Sistem Dual din România va stabili acorduri de cooperare cu 
ministere şi organisme din ţări din Uniunea Europeană, în 
vederea dezvoltării modelului de învăţământ profesional în 
sistem dual și va susține optimizarea inserţiei pe piaţa muncii a 
absolvenţilor învăţământului profesional inițial în sistem dual 
printr-o mai bună adaptare a curriculumului la cerinţele mediului 
de afaceri şi prin creşterea calităţii pregătirii practice a elevilor.  

profesionale INFRAED”. 
În cadrul acestui proiect, una dintre 

activități vizează organizarea și 
derularea de Seminarii de instruire a 
membrilor Consorțiilor regionale, 
privind utilizarea metodologiei și a 
documentelor de planificare strategică 
a IPT la nivel regional, Planurile 

Regionale de Acțiune pentru 
Învățământ  (PRAI) pentru perioada 
2016-2025. 

CCI Maramureș prin dna Tatiana 
Sasu - organizator formare - a participat, 
la Cluj-Napoca, în perioada 17 - 19 mai 
2019 la seminarul de instruire pentru 
organizarea PRAI, organizat pentru 
membrii Consorțiului Regional al 
Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest. 
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O nouă ediție a standardului pentru siguranța alimentară 

Menținerea siguranței alimentelor 
din momentul producției și până în 
momentul consumării acestora prin 
asigurarea practicilor de igienă și a 
trasabilității la fiecare pas al lanțului 
de aprovizionare, sunt sarcini 
esențiale pentru toți operatorii din 
industria alimentară. 

Standardul ISO 22000:2018, 
adoptat ca standard român SR EN 
ISO 22000:2019, Sisteme de 
management al siguranței 
alimentelor. Cerințe pentru orice 
organizație din lanțul alimentar, 
stabilește cerințele pentru un sistem 
de management al siguranței 
alimentelor. 

Acest standard definește pașii pe 
care o organizație trebuie să îi 
urmeze pentru a-și demonstra 
capacitatea de a controla pericolele 
legate de siguranța alimentară și de 
a se asigura că alimentele sunt 
sigure pentru consum. 

SR EN ISO 22000 permite 
organizațiilor să pună în aplicare un 
sistem de management al siguranței 
alimentelor, care să le ajute să-și 
îmbunătățească performanța 
generală în ceea ce privește 
siguranța alimentară. 

Utilizarea acestui standard poate 
aduce beneficii, cum sunt: 
⚫ Abilitatea de a furniza către 

următoarea verigă a lanțului 
alimentar produse și servicii sigure și 
care îndeplinesc cerințele de 
reglementare; aceasta aduce după 
sine creșterea încrederii clienților și a 
altor părți interesate și diminuarea 
pierderilor generate de problemele 
de siguranță alimentară; 
⚫ Îmbunătățirea gestionării 

riscurilor de siguranță alimentară 
care pot apărea în procesele 
alimentare; 
⚫ Asigurarea unui control adecvat 

în toate etapele lanțului de 
aprovizionare cu alimente pentru a 
preveni introducerea pericolelor 
legate de siguranța alimentară; 
⚫ Comunicarea eficientă cu clienții 

și celelalte părți interesate de-a 
lungul lanțului alimentar. 

Standardul se aplică oricărei 
organizații din lanțul alimentar: de 
la producătorii de furaje și 
producătorii primari, până la 
producătorii de alimente, 
procesatorii, operatorii de 
transport și depozitare, de la 

magazinele de vânzare cu 
amănuntul, până la restaurante 
sau chioșcuri stradale. Nu sunt 
excluse nici organizațiile 
producătoare de hrană pentru 
animale, culegătorii de plante 
sălbatice, vânătorii, pescarii, 
fermierii, producătorii de 
ingrediente, și organizațiile care 
furnizează servicii alimentare, 
servicii de catering, servicii de 
curățenie și dezinfectare, servicii 
de transport, depozitare și 
distribuție, furnizorii de 
echipamente, de produse de 
curățenie și de dezinfectare, de 
materiale de ambalare și alte 
materiale care intră în contact cu 
alimentele. 

Standardul include conceptul de 
abordare pe bază de proces (cu 
ciclul PDCA) care permite 
organizației să-și planifice procesele 
și interacțiunile lor, să se asigure că 
procesele sale sunt gestionate corect 
și au alocate resurse adecvate și că 
oportunitățile de îmbunătățire sunt 
determinate și se acționează în 
consecință. 

De asemenea, noul concept privind 
gândirea pe bază de risc permite 
organizației să determine factorii 
care ar putea cauza abaterea 
proceselor și a sistemului de 
management al siguranței 
alimentelor de la rezultatele 
planificate și să pună în practică 
controale pentru a preveni sau 
minimiza efectele negative. 

Suplimentar, acest document se 
bazează pe principiile care sunt 
comune standardelor ISO privind 
sistemele de management și anume: 
orientarea către client, leadership-ul, 
angajamentul personalului, 
abordarea pe bază de proces, 
îmbunătățirea, luarea deciziilor pe 

bază de dovezi, managementul 
relațiilor. 

Standardul cuprinde cerințele 
specifice unui sistem de 
management al siguranței 
alimentelor (SMSA), pentru a 
permite oricărei organizații care 
este direct sau indirect implicată 
în lanțul alimentar: 

- să planifice, să implementeze, să 
opereze, să mențină și să 
actualizeze un SMSA care 
furnizează produse și servicii care 
sunt sigure, în conformitate cu 
utilizarea preconizată a acestora; 

- să demonstreze conformitatea cu 
cerințele legale și de reglementare 
aplicabile, privind siguranța 
alimentelor, 

- să evalueze și să estimeze 
cerințele convenite de comun acord 
cu clienții în privința siguranței 
alimentelor și să demonstreze 
conformitatea cu acestea; 

- să comunice eficace părților 
interesate relevante din lanțul 
alimentar problemele privind 
siguranța alimentelor; 

- să se asigure că organizația se 
conformează politicii sale declarate 
de siguranță a alimentelor; 

- să demonstreze conformitatea 
părților interesate relevante; 

- să urmărească certificarea sau 
înregistrarea unui SMSA propriu de 
către o organizație externă, sau să 
facă o autoevaluare sau 
autodeclarare a conformității cu 
acest document. 

Toate cerințele acestui 
document sunt generice și sunt 
destinate să fie aplicabile tuturor 
organizațiilor din lanțul alimentar, 
indiferent de mărime și 
complexitate.  (www.asro.ro)  

Centrul Zonal de Informare și 
Vânzare în domeniul standardelor 
din cadrul CCI Maramureș, vă poate 
pune la dispoziție acest standard în 
limba română SR EN ISO 
22000:2019, Sisteme de 
management al siguranței 
alimentelor. Cerințe pentru orice 
organizație din lanțul alimentar la 
prețul de 147,04 (TVA inclus). 
Informații suplimentare și înscrieri la 
sediul CCI Maramureș, la telefon 
0262 221510, 0770-842678, fax 
email cci_mm@ccimm.ro sau 
accesați www.ccimm.ro. Persoană 
de contact: Mihail Mărășescu. 

http://www.asro.ro
mailto:cci_mm@ccimm.ro
http://www.ccimm.ro
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Acte normative publicate în 

Monitorul Oficial MAI 

FISCALITATE 
 Ordin nr. 2080 din 22 Aprilie 2019 

pentru modificarea și completarea 
Normelor  metodologice  pr iv ind 
deschiderea și repartizarea/retragerea 
creditelor bugetare din bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor sociale de stat, 
bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul 
Fondului național unic de asigurări sociale 
de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, 
bugetul Fondului pentru mediu și bugetele 
locale, aprobate prin Ordinul ministrului 
delegat pentru buget nr. 501/2013. 
(MO nr. 0332 din 2019) 
 Ordin nr. 2051 din 17 Aprilie 2019 

pentru stabilirea criteriilor sectoriale și a 
pragurilor critice, potrivit domeniilor de 
responsabilitate, aferente sectorului 
„Financiar-bancar: taxe, impozite, 
trezorerie și sisteme de plăți”.(MO nr. 
0340 din 2019) 
 Lege nr. 91 din 06 Mai 2019 pentru 

aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 107/2018 privind 
modificarea și completarea unor acte 
normative, precum și pentru prorogarea 
unor termene. (MO nr. 0354 din 2019) 
 Ordonanță de urgență nr. 31 din 14 

Mai 2019 privind acordarea unor facilități 
fiscale și pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, pentru completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
11/2018 pentru adoptarea unor măsuri 
bugetare și pentru modificarea Legii-
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice. 
(MO nr. 0403 din 2019) 

Ordonanta aduce mai multe modificări 
Codului Fiscal, cum ar fi : 

- Extinderea aplicării cotei reduse de 
TVA de 5% 

- Extinderea cotei de TVA de 5% se 
referă la livrarea alimentelor de înaltă 
valoare calitativă, fiind incluse în această 
categorie produsele montane, eco și 
tradiționale. În vederea aplicarii cotei 
reduse de 5%, produsele trebuie să fie 
autorizate de Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale. 

- Prelungirea termenului de plată pentru 
impozite și contribuții aferente veniturilor 
extrasalariale realizate de persoane fizice 
în perioada 2014 - 2017 

- Anularea contribuției la asigurările de 
sănătate pentru venituri extrasalariale 

realizate de persoane fizice din perioada 
01 iulie 2015 — 31 decembrie 2017, 
când veniturile anuale cumulate au fost 

mai mici decât salariul minim brut 
garantat în plată corespunzător unui an 

de zile. 
 Ordin nr. 2165 din 10 Mai 2019 

pentru aprobarea modelului, conținutului, 
modalității de depunere și de gestionare a 
formularului 112 „Declarație privind 
obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, 
impozitului pe venit și evidența nominală 
a persoanelor asigurate“.(MO nr. 
0404 din 2019) 

Ordinul aprobă formularul actualizat al 
declarației 112, urmare a introducerii 

contribuției la CAS pentru zilieri. 

ALTE DOMENII 
 HG nr. 262 din 24 Aprilie 2019 

pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr. 
202/2002 privind egalitatea de șanse și 
de tratament între femei și bărbați. 
(MO nr. 0333 din 2019) 
 Decizia Curții Constituționale a 

României nr. 139 din 13 Martie 2019 
r e f e r i t o a r e  l a  o b i e c ț i a  d e 
neconstituționalitate a Legii pentru 
completarea Ordonanței Guvernului nr. 
13/2011 privind dobânda legală 
remuneratorie și penalizatoare pentru 
obligații bănești, precum și pentru 
reglementarea unor măsuri financiar-
fiscale în domeniul bancar. (MO nr. 
0336 din 2019) 
 Decizia Curții Constituționale a 

României nr. 147 din 13 Martie 2019 
r e f e r i t o a r e  l a  o b i e c ț i a  d e 
neconstituționalitate a dispozițiilor 
articolului unic din Legea pentru 
modificarea și completarea art. 10 din 
Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și 
combaterea evaziunii fiscal. (MO nr. 
0338 din 2019) 
 Hotărârea Consiliului de Mediere 

nr. 55 din 05 Aprilie 2019 pentru 
modificarea anexei la Hotărârea 
Consiliului de mediere nr. 39/2015 privind 
aprobarea Statutului profesiei de 
mediator. (MO nr. 0344 din 2019) 
 Contract dintre România și Banca 

Europeană de Investiții. (MO nr. 
0350 din 2019) 
 Lege nr. 72 din 22 Aprilie 2019 

pentru aprobarea Contractului de 
finanțare dintre România și Banca 
Europeană de Investiții (România - 
Cofinanțare UE pentru dezvoltare rurală 
2014-2020), semnat la București la 17 
septembrie 2018. (MO nr. 0350 din 2019) 
 Ordin nr. 186 din 25 Aprilie 2019 al 

Comisiei Naţionale de Strategie şi 
P r o g n o z ă  p r i v i n d  a p r o b a r e a 
Regulamentului de organizare și 
funcționare a Comisiei „Investim în copii, 
investim în viitor“.(MO nr. 0354 din 2019) 
 Ordin nr. 132 din 17 Aprilie 2019 

pentru modificarea Ordinului președintelui 
Autorității Naționale de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilități 
Publice nr. 206/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de autorizare a 
autorităților de autorizare pentru serviciile 
de transport public local. (MO nr. 
0357 din 2019) 
 Ordin nr. 646 din 25 Aprilie 2019 

privind aprobarea documentației pentru 
înființarea și înregistrarea cabinetelor de 
liberă practică pentru servicii publice 
conexe actului medical. (MO nr. 
0358 din 2019) 
 Lege nr. 97 din 07 Mai 2019 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 
10/1995 privind calitatea în construcții. 
(MO nr. 0359 din 2019) 
 Ordin nr. 1401 din 17 Aprilie 2019 

privind documentele standard și 
contractul-cadru care vor fi utilizate în 
cadrul procedurilor de delegare a gestiunii 
serviciului public de transport de 
persoane în unitățile administrativ-
teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze 
și/sau tramvaie. (MO nr. 0360 din 2019) 
 Ordin nr. 407 din 16 Aprilie 2019 

pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului privind constatarea 
contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de 
către Consiliul Concurenței. (MO nr. 
0370 din 2019) 
 Ordin nr. 798 din 08 Mai 2019 

privind modificarea Schemei de ajutor de 
stat pentru realizarea de investiții în 
infrastructura energetică în scopul 

Continuare în pag. a 9-a 
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preluării energiei produse din 
resurse regenerabile în 
condiții de siguranță a SEN, 
precum și implementarea 
sistemelor de măsurare 
inteligentă a energiei electrice 
la consumatorii casnici, 
a f e r e n t ă  P r o g r a m u l u i 
operațional Infrastructură 
mare (POIM 2014-2020), axa 
prioritară 6, obiectivul specific 
6.1 „Creșterea producției de 
e n e r g i e  d i n  r e s u r s e 
regenerabi le mai puț in 
exploatate (biomasă, biogaz, 
g e o t e r m a l ) ,  s e c t o r u l 
distribuție“ și obiectivul 
specific 6.3. „Reducerea 
consumului mediu de energie 
electrică la nivelul locuințelor“, 
aprobată prin Ordinul viceprim
- m i n i s t r u l u i ,  m i n i s t r u l 

d e z v o l t ă r i i  r e g i o n a l e , 
administrației publice și 
fondurilor europene, nr. 
2 .586 /2017.  (MO nr . 
0392 din 2019) 
 Ordin nr. 653 din 13 

M a r t i e  2 0 1 9  p r i v i n d 
i n s t r u c ț i u n i l e  p e n t r u 
implementarea prevederilor 
legale referitoare la licențierea 
serviciilor sociale în contextul 
aprobării unor noi standarde 
minime de calitate în domeniul 
serviciilor sociale și pentru 
abrogarea unor ordine. 
(MO nr. 0398 din 2019) 
 Ordin nr. 997 din 07 Mai 

2019 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru 
aplicarea de către Ministerul 
pentru Mediul de Afaceri, 
Comerț și Antreprenoriat a 
prevederilor Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 

8/2017 privind lansarea în 
cadrul Ministerului pentru 
Mediul de Afaceri, Comerț și 
Antreprenoriat a Programului 
d e  s u s ț i n e r e  a 
internaționalizării operatorilor 
economici români, cu finanțare 
de la bugetul de stat, pentru 
perioada 2017-2020. (MO nr. 
0398 din 2019) 
 Ordin nr. 195 din 09 Mai 

2019 privind stabil i rea 
criteriilor pentru încadrarea ca 
„produs cultural“ a proiectelor 
care pot beneficia de ajutor de 
stat. (MO nr. 0401 din 2019) 
 Ordin nr. 196 din 09 Mai 

2019 privind stabil i rea 
Procedurii de selecție a 
beneficiarilor și a proiectelor și 
structurii indicative a bugetului 
proiectului, cu detalii privind 
cheltuielile eligible. (MO nr. 
0401 din 2019) 
 Ordin nr. 500 din 21 Mai 

2019 pentru modificarea și 
completarea Ghidului de 
finanțare a Programului 
național de înlocuire a 
echipamentelor electrice și 

Acte normative publicate în 

Monitorul Oficial MAI 

electronice uzate cu unele mai 
performante din punct de 
vedere energetic. (MO nr. 
0 4 0 6  d i n  2 0 1 9 ) 
Lege nr. 109 din 24 Mai 2019 
pr iv ind  modi f ica rea  ș i 
completarea unor acte 
normative în domeniul 
comunicațiilor electronice, 
s e r v i c i i l o r  p o ș t a l e  ș i 
s u p r a v e g h e r i i  p i e ț e i 
echipamentelor. (MO nr. 
0418 din 2019) 
 Ordonanță de urgență 

nr. 34 din 23 Mai 2019 privind 
unele măsuri cu caracter fiscal
- b u g e t a r .  ( M O  n r . 
0427 din 2019) 
 Ordonanță de urgență 

nr. 38 din 30 Mai 2019 privind 
modificarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 
28/2013 pentru aprobarea 
Programului național de 
dezvoltare locală și pentru 
modificarea și completarea 
Legii nr. 411/2004 privind 
f o n d u r i l e  d e  p e n s i i 
administrate privat. (MO nr. 
0434 din 2019) 
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Exporturi / Importuri 

2018  

Export – 234 milioane USD 

Import – 37.4 milioane USD 

Total = 271.6 milioane USD 

Creșterea comerțului în 

2016 – 2017 a fost de 19.7%.  

Evoluția exporturilor în 

2017 – 2018: 

Creșterea exporturilor în 

România: 1.3% 

Scăderea exporturilor în 

Africa de Sud: - 9.6% 

EXPORTURILE ROMÂNIEI 

CĂTRE AFRICA DE SUD 

În anul 2017, valoarea 

exporturilor a fost de 231.2 

milioane dolari, cu 22,4% mai 

mare decât în 2016.  

P r i n c i p a l e l e  b u n u r i 

Relațiile comerciale bilaterale între România și Africa de Sud  
exportate de România în SA 

în 2017 au fost: autoturisme, 

vehicule, tractoare ș i 

accesorii, cereale, grăsimi și 

uleiuri (origine animală sau 

vegetală), dispozitive optice, 

aparate de fotografiat, 

aparate de filmat, cazane și 

mașini.  

Cele mai mari creșteri s-au 

înregistrat la: 

- cereale: 2 213.4% 

- grăsimi și uleiuri (origine 

animală sau vegetală): 77% 

- dispozitive optice, aparate 

de fotografiat, aparate de 

filmat: 47.7% 

- cazane și mașini: 20% 

Topul celor 15 companii din 

România care exportă în 

Africa de Sud: Automobile – 

Dacia, Bungle Romania, 

Continental Automotive 

Systems, Pirelli, Takata 

R o m an i a ,  C on t in en t a l 

Automotive Products, Autoliv 

Romania, Arctic, Michelin 

Romania.  

EXPORTURILE AFRICII DE 

SUD ÎN ROMÂNIA 

În 2017, exporturile Africii 

de Sud s-au ridicat la 

valoarea de 41.4 milioane 

USD, cu 6.2% mai mari decât 

în 2016.  

P r i n c i p a l e l e  b u n u r i 

exportate de Africa de Sud în 

România în 2017 au fost: 

mobilier și articole din lemn, 

piese de pat, mașini, 

tractoare, vehicule ș i 

accesorii, combustibili, uleiuri 

minerale, bitum, articole din 

piele, fructe.  

Comparativ cu 2016, cele 

mai mari creșteri s-au 

înregistrat în 2017 la 

expoturile: 

 Fructe: 40.5% 

 Mobilier, piese de pat, 

saltele: 20% 

Principalele companii din 

România care importă 

produse din Africa de Sud 

sunt: Coindu, Toyota, Veolia 

E n e r g i e ,  S o c i e t a t e a 

C o m p l e x u l  E n e r g e t i c 

Hunedoara, Unifrutti Impex, 

Lear Corporation, Ford, 

Aurom Metal Investment, 

T a k a t a ,  L u c o  F r u c h t 

Marketing, Industria Filati 

B u z ă u ,  a & D  P h a r m a 

Marketing&Sales Services, 

Linde Faz Romania, Almet 

Impex SRL, Agchem Europe.  

Urmare din pag. 1 

Camera de Comerț și Industrie a 
României a lansat ediția a V-a a 
Catalogului Exportatorilor & 
Importatorilor din România. Acest 
catalog este realizat anual, cu 
informaţii comerciale despre cele mai 
importante companii româneşti, 
exportatoare și importatoare grupate 
pe principalele secţiuni ale 
Nomenclatorului Vamal Combinat. 

Titlul acestui catalog scoate în 
evidență importurile, ceea ce nu e 
deloc întâmplător, susține președintele 
Camerei de Comerț și Industrie a 
României, Mihai Dărăban. 
Continuând trendul ultimilor ani, 
importurile au fost în creștere în 
România și în 2018 (cu 9,61%), 
comparativ cu exporturile (8,12%).  

În cifre, nivelul total al exporturilor 
a atins 67,7 miliarde euro, iar 
importurile au totalizat 82,8 miliarde 
euro, ceea ce indică un nivel record de 

CCI a României a lansat ediþia a V-a a Catalogului 

Exportatorilor & Importatorilor din România 

15,1 miliarde euro deficit comercial. 
Pornind de la aceste cifre, CCI a 
României încurajează companiile 
românești să pună pe agenda de 
exporturi și țări din Africa, Asia, 
Orientul Mjilociu sau America 
Latină.  Catalogul conţine principalele 
informaţii referitoare la profilul 
firmelor şi anume: denumirea firmei, 
cod fiscal, numărul de înregistrare în 
Registrul Comerţului, adresa, 
telefonul, faxul, e-mail-ul, website-ul, 
categoria – export / import și 
secţiunile Nomenclatorului Combinat 
aferente activitătii de export / import a 
companiei. 

Județul Maramureș este prezent în 
cel mai nou număr al Catalogului 
Exportatorilor & Importatorilor din 
România, prin Camera de Comerț și 
Industrie, respective companii cu cifre 
mari de afaceri, membre ale CCI 
Maramureș. Unul dintre capitolele 

importante la care punctează județul 
Maramureș este Top 10 Exportatori, 
prin 10 societăți importante pentru 
economia județului, specializate în 
echipamente electrice și automatizare, 
prelucrarea lemnului, industria 
aviatică, producție de mobilier. Primul 
loc este ocupat de Eaton Electro 
Productie SRL, pe locul 2 se clasează 
Aramis Invest SRL, iar pe locul III 
Universal Alloy Corportaion Europe 
SRL. Maramureșul se distinge și la 
capitolul Importatori români prin 
societăți / branduri pe piața produselor 
alimentare din România, producție 
mobilier și placaje din lemn etc.  


