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Seminar interactiv
„Prezent și viitor, viitorul însemnând
următorul ciclu bugetar al UE
2014 - 2020”

GHEORGHE MARCAȘ
președintele C.C.I. Maramureș
La începutul lunii octombrie Guvernul a
adoptat Strategia pentru dezvoltarea
sectorului IMM până la orizontul anului
2020. Aceasta prevede creșterea
numărului de IMM active de la 474.000,
aflate în prezent la 670.000 firme, în 2020,
cu o creștere și a numărului de angajaţi
de la 2,6 milioane la 3,2 milioane salariaţi.
Una din ţintele programului este ca IMM
active la mia de locuitori să crească de la
24 în prezent la 37 de firme.
Indicatorii financiari și economici vor
cunoaște creșteri semnificative ca urmare
a creării unui mediu favorabil afacerilor,
iniţiativei private, spiritului antreprenorial
și creșterii competitivităţii IMM pe plan
local, regional, naţional și internaţional.
Valoarea adăugată brută a acestora va
crește la 38 miliarde euro faţă de actualul
nivel la 31.12.2013 care a fost de 26,79
miliarde euro, în creștere cu 41,83%, iar
productivitatea
muncii,
factor
determinant în creșterile salariale, va
atinge nivelul de 11.754 euro/salariat cu
o creștere de 15% faţă de nivelul de 10.212
euro/ salariat de la sfârșitul anului 2013.
Strategia cuprinde 34 de acţiuni, iar una
dintre ele este iniţierea unui program
naţional Start-up România, o iniţiativă de
aproximativ 150 de milioane de euro
pentru susţinerea diverselor categorii de
tineri și categorii sociale pentru începerea
afacerilor de tip start-up.
În prezent, economia românească este
susţinută de activitatea IMM, împreună
cu marile companii, îndeosebi a celor cu
capital majoritar străin sau majoritar de
stat. Deși ponderea lor, incluzând și
microîntreprinderile, este de peste 99,7%
din numărul total de întreprinderi
înregistrate în Registrul Comerţului,
influenţa IMM asupra evoluţiei economice
a ţării este mai redusă și anume de numai

În perioada 23 - 25 octombrie 2014, la
Baia Mare, s-a organizat evenimentul
dedicat firmelor maramureșene
„ZILELE FIRMELOR MARAMUREȘENE” ediţia a II-a.
Evenimentul a fost organizat de Consiliul
Judeţean Maramureș, Primarul Municipiului
Baia Mare, Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș sub patronajul Instituţiei
Continuare în pag. a 3-a
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Expoziţia "Fabricat în Maramureș"
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
a organizat în perioada 23-25 octombrie
2014, în cadrul evenimentului Zilele Firmelor
Maramureșene, expoziţia: FABRICAT ÎN
MARAMUREȘ, ediţia a II-a.
Expoziţia Fabricat în Maramureș, a avut
drept scop prezentarea potenţialului
economic al judeţului, din punct de vedere al
producţiei și serviciilor, constituind un prilej de
informare a maramureșenilor, a
administraţiilor locale, a administraţiei
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judeţene și a parlamentarilor maramureșeni
cu privire la „puterea” economică a produselor
și serviciilor realizate în judeţ.
Tot în cadrul expoziţiei am organizat un
Salon cu 10 dintre cei mai premiaţi inventatori
maramureșeni din cadrul Societăţii
Inventatorilor din România, unde și-au putut
prezenta invenţiile și inovaţiile firmelor de top
din Maramureș.
Continuare în pag. a 3-a
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Topul Firmelor din Judeţul Maramureș
ediţia a XXI-a
Eveniment central al celei de-a II-a ediţii a
Zilelor Firmelor Maramureșene, Topul
Firmelor s-a desfășurat în acest an în data de
24 octombrie 2014.
În prezenţa Prefectului judeţului Maramureș,

a numeroși reprezentanţi de instituţii
deconcentrate și a premianţilor celei de-a XXI-a
ediţii a Topului Firmelor din judeţul Maramureș,
dl. Marcaș Gheorghe – președintele CCI
Maramureș a prezentat în cuvântul său
principalele elemente care au
stat la baza elaborării
clasamentului Topului.
Topul firmelor maramureșene a fost elaborat în baza
bilanţurilor de venituri și
cheltuieli, de profit sau de
pierderi înregistrate și
raportate de societăţile
comerciale pentru anul 2013,

Continuare în pag. a 2-a
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55-56% din PIB. Atunci când factorii de
influenţă externi, precum s-a dovedit a fi criza
economică și recesiunea din perioada 20092011 care au afectat puternic și în ansamblu
activitatea economică și stabilitatea socială,
IMM românești autohtone nu au fost și nu
sunt luate în considerare ca o entitate
organizaţională aparte și specifică ci mai mult
„la pachet” cu marile întreprinderi și tratate
ca atare atât de oamenii politici, de guverne
și de băncile românești fără să le sprijine
acordându-le pe termen scurt și mediu unele
facilităţi care să le ajute să se redreseze și
să devină active.
Majoritatea întreprinderilor cu capital
autohton din România au pornit ca afacere
de familie, micro sau întreprinderi mici
bazându-se pe un minimum de cunoștinţe
de afaceri și profesionale ale persoanelor
implicate în conducerea afacerilor. Multe
dintre aceste persoane nu au avut un bagaj
suficient de cunoștinţe antreprenoriale în
materie de management sau marketing și
nu dispuneau de resurse financiare
suficiente pentru a începe și dezvolta
afacerea, derulând-o în multe cazuri ca
parteneri furnizori contractuali ai unor
campanii de marketing sau de promovare a
produselor. Cu toate că nivelul educaţional
și tehnic al majorităţii patronilor IMM era
la limite reduse, îndrăzneala și consecvenţa
acestora le-a permis supravieţuirea
economică, cu șanse de a continua
atragerea, angajarea și menţinerea în
activitate, câștigând în timp competenţe,
îndeosebi manageriale, tehnice și de piaţă,
care le-au menţinut active.
Cu toate acestea, multe IMM nu și-au
stabilit, la început, ţinte de penetrare a
pieţelor sau de creștere a cotei de piaţă,
rămânând pe piaţa strict locală,
neconsiderând necesare atragerea și
angajarea unor specialiști sau firme de
consulting în domeniul calităţii și al
competitivităţii produselor sau în promovarea
acestora pe piaţa internă sau externă,
accentul fiind pus și dat, de obicei, de
realizarea producţiei bazată pe abilitatea și
flerul patronului de a gestiona sau menţine
afacerea, pe “încercarea” cererii pieţei sau
menţinerea pe „linia de plutire”. Datele
statistice relevante arată că circa 57% dintre
întreprinderile micro și mici actuale mai ales
din agricultură, construcţii, servicii sunt
întreprinderi de subzistenţă, care permit
asigurarea unui nivel de trai, aproape
îndestulător, de pe o zi pe alta, numai
proprietarului afacerii și familiei acestuia,
fără să obţină prin comercializarea
produselor/ serviciilor o valoare adăugată
care să-i permită o acumulare de capital

pentru dezvoltare și inovare a companiei/
fermei.
Cu toate că există o serie de instrumente
de finanţare a afacerii provenite din surse
bancare și/ sau financiare interne sau
externe, acestea sunt, în general, greu
accesibile pentru IMM românești. Spre
exemplu, pentru accesarea fondurilor
europene pe bază de proiecte, foarte multe
IMM nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate
întrucât nu dispun de fondurile necesare
cofinanţării proiectului, chiar dacă
participaţia proprie obligatorie, uneori, este
de minimum 15% din cheltuielile eligibile,
ceea ce în multe cazuri poate reprezenta
uneori o sumă considerabil de mare,
prohibitivă. În general, IMM au acces la
microfinanţarea oferită de o mulţime de IFN
și numai parţial la o creditare bancară
acordată de unele bănci comerciale
„românești”. Ambele forme implică costuri
foarte mari de îndatorare în raport cu rata
de rentabilitate a afacerii derulate care, de
cele mai multe ori, este depășită de nivelul
ridicat de cost al creditului. În ceea ce privește
împrumutul bancar, băncile comerciale impun
adesea condiţii de creditare prea restrictive
pentru a putea fi respectate de IMM, care,
astfel, sunt considerate nebancabile. Nu se
încurcă o bancă comercială cu un astfel de
client. De aceea, în Strategia guvernamentală
pentru dezvoltarea sectorului IMM-urilor
până în anul 2020, se menţionează că
împrumutul bancar va fi garantat fie de
proprietarul afacerii în nume și pe cont
personal, fie de FNGCIMM SA - IFN, care
percepe un comision semnificativ mai
acceptabil pentru solicitant la acordarea
garanţiilor cerute de băncile creditoare. În
economia naţională, începând cu ultimii ani,
s-a putut constata nașterea și funcţionarea
anumitor lanţuri productive în mod deosebit
în industria automobilelor, în care sunt
implicate IMM. În lanţurile productive se
stabilesc unele legături de cooperare pe
orizontală pe linie de asistenţă tehnică,
tehnologică și marketing acordate IMM
partenere de către întreprinderile mari și
foarte mari beneficiare a produselor/
serviciilor executate de partenerii din lanţ.
Fiecare companie mare și foarte mare
funcţionează, simultan, pe unul sau mai multe
lanţuri de aprovizionare, sau livrare cu
produse, componente sau servicii, unde IMM
îndeplinesc rolul fie de furnizor, fie de client
de produse sau servicii.
Cu toate că, multe dintre companii pe
lanţurile de cooperare și valorificare a
oportunităţilor de afaceri existente, au relaţii
tradiţionale, bazate pe încredere și respect
între partenerii comerciali, în practică, la nivel
sectorial apar uneori disfuncţionalităţi, unele
insurmontabile cum ar fi, de pildă, întârzierea

plăţilor sau lipsa infrastructurii logistice, ceea
ce îngreunează derularea afacerilor și
limitează eficacitatea acestora.
Analizând evoluţia IMM de la nivel de
microîntreprinderi la cel de întreprindere mari
și foarte mari, Strategia de dezvoltare și
creștere economică a stabilit că un număr
semnificativ de IMM, în timp, își vor asigura
trecerea de la un anumit segment de pe piaţa
locală și evolutiv, prin dezvoltare și creștere,
vor deveni companii mari sau foarte mari.
Prin această creștere economică, aportul IMM
la formarea PIB naţional se va majora la circa
70%, în anul 2020. Aceasta este de fapt o
evoluţie normală într-o economie de piaţă
funcţională care este de natură să dinamizeze
economia naţională și să sporească rezistenţa
acesteia la eventualele șocuri economicofinanciare externe.
Programele de finanţare comunitare de
sprijin a IMM, derulate de autorităţile publice
abilitate, vor continua să stimuleze
înfiinţarea de start-up-uri și spin-off-uri. În
economie vor avea loc schimbări majore, în
principal de natură structurală, care vor
determina o creștere a ponderii
întreprinderilor mari și medii, în consumul
naţional, regional și local și în exportul de
bunuri/ servicii și nemijlocit a micro și IMM
aflate ca furnizori în marile lanţuri productive
din România și, de ce nu, pentru lanţurile din
străinătate.
Unii experţi care au elaborat Strategia
privind IMM afirmau „Cu toate că vor exista
IMM care au expertiză proprie tehnică relativ
puternică, din cauze obiective sau subiective,
unele din produsele lor nu vor fi, probabil,
încă suficient de competitive la nivel mondial,
în termeni de calitate și preţ”.
Prin politicile de promovare antreprenorială
aplicate de guvern, în parteneriat cu
comunitatea de afaceri, întreprinzătorii vor
beneficia de sprijin pentru obţinerea
certificatelor de calitate, realizarea de
investiţii în tehnologii care respectă
standardele recunoscute la nivel european/
internaţional, participarea la manifestări
promoţionale internaţionale și sesiuni de
matchmaking etc. În urma sprijinului acordat
pentru
retehnologizare,
însușirea
competenţelor manageriale și instruirea
personalului în folosirea noilor tehnologii,
IMM vor deveni din ce în ce mai competitive
pe plan local sau regional, creându-se
condiţiile ca acestea să ajungă din urmă
întreprinderile omoloage din statele membre
avansate ale UE, care deţin deja un avans
semnificativ din punctul de vedere al
programului de cercetare, dezvoltare și
inovaţie (CDI) și al experienţei derulării
afacerilor la nivel global.
Continuare în pag. a 4-a
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Seminar interactiv ...

elaborată pe baza bilanţurilor contabile pentru anul 2013 comunicate
de MFP și ONRC prin Camera de Comerţ și Industrie a României, a fost
urmată de alocuţiunile d-lui Anton Rohian –
prefectul judeţului Maramureș și d-lui Cătălin
Cherecheș – primarul Municipiului Baia
Mare care au prezentat proiectele și
perspectivele de dezvoltare economicosocială în perioada ce urmează (2015-2020)
a judeţului Maramureș respectiv a
municipiului Baia Mare.
Seminarul a continuat cu intervenţii ale:
- primarilor municipiului Sighetu
Marmaţiei și comunei Fărcașa care au
prezentat modul cum acţionează pentru a
atrage investiţii și investitori în centrele
administrative pe care le conduc și
perspectivele de dezvoltare a acestora
- reprezentanţilor unor firme de top care
au prezentat modul cum au realizat și
performat firmele pe care le conduc în
“hăţișul” tranziţiei către economia de piaţă.
La seminar au participat reprezentanţi ai
autorităţilor locale, ai mediului de afaceri, ai
instituţiilor deconcentrate din judeţ, ai mass
mediei locale și inventatori.

Urmare din pag. 1

Prefectului Judeţul Maramureș.
Scopul organizării evenimentului a fost de
a cunoaște starea economiei judeţului
Maramureș și de a identifica posibilităţi de
dezvoltare a economiei judeţului
Maramureș în ciclul bugetar 2014-2020.
Sloganul evenimentului a fost “Toţi știm câte
ceva despre economia judeţului
Maramureș și toţi nu știm nimic despre
aceasta”. Acest slogan a determinat
organizatorii să cuprindă, în cadrul
programului evenimentului din acest an,
activităţi prin care să fie prezentată economia
și potenţialul economic real al judeţului.
Seminarul a fost deschis de Gheorghe
Marcaș, președintele CCI Maramureș, care
a prezentat Starea economiei judeţului
Maramureș 2013 – ediţia a VII-a.
Prezentarea detaliată a materialului,
oglinda dezvoltării economiei reale
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Expoziţia "Fabricat în Maramureș"
Urmare din pag. 1

Vizitatorii expoziţiei în cea mai mare parte
tineri studenţi și elevi, au putut lua cunoștinţă
cu firmele producătoare de TOP din
Maramureș care totodată pot constitui și
posibili angajatori pentru viitor.
La Fabricat în Maramureș ediţia a II-a au
participat 21 de firme care au realizat în anul
2013 o cifră de afaceri de aproximativ
113.700.000 euro și care au un număr mediu
de 10.377 salariaţi
În cele ce urmează vă prezentăm expozanţii
acestei manifestări cu domeniile lor de
activitate:
 4 BRANDS SRL, Baia Mare;
www.4brands.ro; - Fabricarea altor produse
chimice n.c.a.
 AC HELCOR SRL, Baia Mare;
www.achelcor.ro; - Fabricarea produselor
farmaceutice de bază
 ARAMIS INVEST SRL, Baia Mare;
www.aramisfeeling.ro; - Fabricarea de
mobilă n.c.a.

 CONFSTAR
SA, Baia Mare;
www.confstar.ro; - Fabricarea altor articole de
îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de
corp)
 DENIMARCO SRL, Baia Mare;
www.paralela45.ro; - Activităţi ale
agenţiilor turistice
 DIANY-COM SRL, Recea;
www.diany.ro; - Fabricarea îngheţatei
 EATON ELECTRO PRODUCTIE
SRL, Sârbi; www.eaton.com; Fabricarea aparatelor de distribuţie și
control a electricităţii
 EPUROM SA, Baia Mare;
www.epurom.ro; - Fabricarea altor
mașini și utilaje de utilizare generala n.c.a.
 HAGERO
SRL,
Sârbi;
www.hagero.com; - Transporturi rutiere de
marfuri
 HYPERICUM IMPEX SRL, Baia Sprie;
www.hypericum-plant.ro; - Cercetaredezvoltare în alte știinţe naturale și inginerie
 ITALSOFA ROMANIA SRL, Baia Mare;
www.natuzzieditions.com; - Fabricarea de
saltele și somiere
 ITDOR COMPANY SRL, Baia
Mare; www.itdor.eu; - Fabricarea de
articole de îmbrăcăminte pentru lucru
 MECANICA-SIGHETU SA,
Sighetu Marmaţiei; www.mecanicasighet.ro; - Fabricarea de șuruburi,
buloane si alte articole filetate;
fabricarea de nituri și șaibe
 PLIMOB SA, Sighetu Marmaţiei;
www.plimob.ro; - Fabricarea de
mobilă n.c.a.
 POLICHIM SRL, Săsar; -
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Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii
tipografice și masticurilor
 PRIMATECH SRL, Baia Mare;
www.primatech.ro; - Fabricarea de
instrumente și dispozitive pentru măsură,
verificare, control, navigaţie
 SALAMANDRA PLUS SRL, Baia Sprie;
www.salplus.ro; - Prelucrarea si conservarea
carnii
 SFARA TOURS BAIA MARE SRL, Baia
Mare; www.biletedeavion.info; - Activităţi ale
tur-operatorilor
 STIL AURA SRL, Baia Mare; Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte
(exclusiv lenjeria de corp)
 URBIS
SA,
Baia
Mare;
www.urbisbaiamare.ro; - Transporturi
urbane, suburbane si metropolitane de
calatori
 WEIDMÜLLER INTERFACE ROMANIA
SRL,
Tăuţii-Măgherăus;
www.weidmueller.com; - Fabricarea altor
echipamente electrice
Toţi vizitatorii expoziţiei s-au bucurat de o
atenţie deosebită din partea expozanţilor.
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De asemenea, în Strategia de dezvoltare a sectorului IMM se mai
subliniază că „nu vor exista impedimente semnificative în accesul la
sectorul financiar pentru acele IMM care au competenţe suficiente
și sunt producătoare de produse competitive”. Din ce în ce mai multe
IMM, datorită evoluţiei pozitive a indicatorilor lor de profitabilitate,
cât și a perspectivelor de dezvoltare pe termen mediu, vor reuși să
câștige încrederea creditorilor/ investitorilor. O cooperare mai bună
dintre bănci și IMM se va reflecta în relaxarea condiţiilor de creditare,
în reducerea costurilor creditării, precum și în acordarea de asistenţă
financiară pentru acele întreprinderi care solicită finanţare pentru
proiecte economice de anvergură mare, retehnologizare/ modernizare,
cercetare-dezvoltare-inovare etc.
În viziunea Guvernului, „edificarea unui ecosistem antreprenorial
viabil la nivel naţional la orizontul anului 2020 va permite funcţionarea
interconectată a lanţurilor productive a întreprinderilor mici și mijlocii,
aflate la nivel local pe întreg teritoriul ţării, extinse pe plan regional
sau global, prioritate având lanţurile cu potenţial sporit de valoare
adăugată, ca, de pildă, clusterele, polii de excelenţă sau reţelele
industriale ori de servicii de înaltă calitate”.
Ecosistemul antreprenorial autohton, naţional, va putea fi
întemeiat pe structura consolidată a sectorului autohton al
întreprinderilor mici și mijlocii, mult mai numeroase, mult mai active
economic, mai competitive și mai dinamice decât sunt acestea în
prezent, capabil să contribuie masiv la creșterea economică a

României pe termen mediu și lung, implicit la progresul social și la
prosperitatea tuturor cetăţenilor ţării.
Un număr semnificativ de IMM își vor putea îmbunătăţi
competitivitatea prin formarea de clustere și/ sau accesul la reţele
de companii. Prin înlăturarea disfuncţionalităţilor de natură financiarfiscală (întârziere a plăţilor, arierate, povară fiscală etc.) și respectiv
logistică (infrastructură deficitară de transport și depozitare),
lanţurile productive și cele de aprovizionare/ distribuţie vor fi mai
bine integrate, facilitând derularea afacerilor pe baza sporirii încrederii
reciproce între partenerii sau operatorii economici. IMM vor fi
încurajate să participe la clustere și/ sau reţele de întreprinderi din
același domeniu de activitate sau unul conex, precum și dintr-un
domeniu aflat în aval/ amonte al scopului final. În cadrul clusterelor
și/ sau reţelelor, măsurile guvernamentale vor urmări să promoveze
interconectarea IMM, astfel încât acestea să se integreze cât mai
ușor și să formeze lanţuri valorice proprii pe diverse domenii de
activitate, capabile să determine creșteri semnificative într-o serie
de ramuri economice. Întreprinderile mici și mijlocii active în
domeniile comerţ, servicii și de mică sau medie producţie vor fi
stimulate să se implanteze sau să se relocalizeze în zone aflate în
proximitatea locurilor în care există deja economii de piaţă funcţionale
sau în care începe să se manifeste o cerere solvabilă, din ce în ce mai
viguroasă, bazată pe implicarea tuturor factorilor interesaţi - autorităţi
publice centrale și locale, camere de comerţ și organizaţii de afaceri,
întreprinzători locali și străini, finanţatori/garanţi și asiguratori,
consultanţi regionali/ ONG-uri, localnici etc.
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primite de la MFP și ONRC prin Camera de
Comerţ și Industrie a României.
La 31.12.2013 erau înmatriculate la ORC
Maramureș 21789 persoane juridice și 12710
persoane fizice din care firme active din punct
de vedere juridic: 13511 persoane juridice și
11045 persoane fizice.
Pentru a stabili firmele de top s-au luat în
considerare datele de bilanţ contabil pentru
11.815 de societăţi comerciale care au depus
aceste documente, reprezentând 54,22% din
firmele înregistrate în Registrul Comerţului la
31 decembrie 2013 și 87,45% din societăţile
active din punct de vedere juridic.
Aceste firme au realizat următorii indicatori:
- Cifră de afaceri – 11907 mil. lei
- Profit brut – 725 mil. lei
- Pierderi brute – 313 mil. lei
- Număr salariaţi – 72.738
- Productivitate a muncii 163,70 mii lei/
salariat
Dintre acestea au fost reţinute conform
metodologiei stabilite de CCI a României la
nivel naţional 2787 de firme active care au avut
Profit din exploatare pozitiv și Cifră de afaceri
de minim 100.000 lei în cazul
microîntreprinderilor și minim 250.000 lei în
cazul celorlalte entităţi.
Aceste firme au fost grupate pe domenii de
activitate și în cadrul domeniului pe mărimea
dată de numărul de salariaţi conform

directivelor UE în microîntreprinderi,
întreprinderi mici, mijlocii, mari și foarte mari.
În funcţie de punctajul maxim rezultat conform
algoritmului stabilit în metodologie s-au clasat
primele 10 firme din care au fost extrase locurile
1-3 care au devenit firme de Top 2013.
Au fost stabilite 120 de firme care au
acceptat să participe la Top, cărora li se
înmânează trofee/ plachete și diplome care
confirmă locul ocupat în Top 2013. Acestora li
s-au adăugat și premiile speciale acordate de
CCI Maramureș.
Vă prezentăm în continuare firmele
premiate la cea de-a XXI-a ediţie a Topului
Firmelor din Judeţul Maramureș:

CERCETARE-DEZVOLTARE SI
HIGH-TECH
Fabricarea de echipamente de masura,
verificare, control si navigatie;
productia de ceasuri

Intreprinderi mici
1. PRIMATECH SRL - Baia Mare
Fabricarea motoarelor electrice,
generatoarelor si transformatoarelor
electrice si a aparatelor de distributie
si control a electricitatii
Intreprinderi foarte mari
1. EATON ELECTRO PRODUCTIE SRL - Sarbi
Intreprinderi mari
1. ELECTRO SISTEM SRL - Baia Mare
Fabricarea altor echipamente electrice
Intreprinderi mari
1. WEIDMÜLLER INTERFACE ROMANIA SRL
- Tautii-Magheraus
Intreprinderi mijlocii
1. 4 K SERVICES SRL - Baia Mare
Activitati de editare a produselor
software
Intreprinderi mijlocii
1. INDECO SOFT SRL - Baia Mare
Microintreprinderi
1. RPK SOFTWARE SRL - Baia Mare
Activitati de servicii in tehnologia
informatiei
Intreprinderi mici
1. REPKA ELECTRONICS SRL - Baia Mare
2. TRENCADIS CORP SRL - Baia Mare
Activitati de servicii in tehnologia
informatiei
Microintreprinderi
1. ASTINVEST COM SRL - Baia Mare
Cercetare-dezvoltare in stiinte
naturale si inginerie
Continuare în pag. a 5-a
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Intreprinderi mijlocii
1. HYPERICUM IMPEX SRL - Baia Sprie

INDUSTRIE
Extractia pietrei, nisipului si argilei
Intreprinderi mici
1. STUR SRL - Baia Mare
Microintreprinderi
1. NORD TIMIS CONSTRUCT SRL - Borsa
Productia, prelucrarea si conservarea
carnii si a produselor din carne
Intreprinderi foarte mari
1. SALAMANDRA PLUS SRL - Baia Sprie
Intreprinderi mari
1. FERMA ZOOTEHNICA SRL - Baia Mare
Fabricarea produselor lactate
Intreprinderi mici
1. ROXAR PROD-COM SRL - Cernesti
2. DIANY-COM SRL - Recea
3. OBLAZA SRL - Bârsana
Fabricarea produselor de brutarie si a
produselor fainoase
Intreprinderi mijlocii
1. R & B COM SRL - Baia Sprie
2. BIZO TRADE SRL - Baia Mare
Intreprinderi mici
1. ROSARIO SRL - Baia Mare
Fabricarea bauturilor
Microintreprinderi
1. DISTILERIA VOICA SRL - Chechis
Fabricarea altor articole textile
Microintreprinderi
1. INTERMEDY SRL - Sighetu Marmatiei
Fabricarea articolelor de imbracaminte,
cu exceptia articolelor din blana
Intreprinderi mari
1. STIL AURA SRL - Baia Mare
Intreprinderi mijlocii
1. RACIDO PROD COM SRL - Baia Mare
2. CONFSTAR SA - Baia Mare
Intreprinderi mici
1. ITDOR COMPANY SRL - Baia Mare
Taierea si rindeluirea lemnului
Intreprinderi mijlocii
1. KARELIA - UPOFLOOR SRL - Satulung
2. DENCOVA SRL - Bistra
Fabricarea articolelor din hartie si
carton
Intreprinderi mici
1. CARTOMET SRL - Baia Mare
2. KAYDARA SRL - Baia Mare
3. RALOM SRL - Baia Mare
Tiparire si activitati de servicii conexe
tiparirii
Intreprinderi mici
1. CECONII SRL - Recea
Fabricarea produselor chimice de
baza, a ingrasamintelor si produselor
azotoase; fabricarea materialelor
plastice si a cauciucului sintetic, in
forme primare
Intreprinderi mici

1. MW SRL - Baia Mare
Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii
tipografice si masticurilor
Microintreprinderi
1. POLICHIM SRL - Sasar
Fabricarea altor produse chimice
Intreprinderi mijlocii
1. 4 BRANDS SRL - Baia Mare
Fabricarea produselor farmaceutice de
baza
Intreprinderi mijlocii
1. AC HELCOR SRL - Baia Mare
Fabricarea articolelor din cauciuc
Intreprinderi mijlocii
1. OPTIBELT POWER TRANSMISSION SRL Tautii-Magheraus
Microintreprinderi
1. LUXADAMIN SRL - Baia Mare
Fabricarea sticlei si a articolelor din sticla
Intreprinderi mijlocii
1. EFFE. DI. GI. COMPANY SRL - Borsa
Fabricarea articolelor din beton,
ciment si ipsos
Intreprinderi mici
1. FORTE GRUP SRL - Baia Mare

Microintreprinderi
1. INTERMETAL SRL - Baia Mare
2. ALCOMET SRL - Baia Mare
Productia de rezervoare, cisterne si
containere metalice; productia de
radiatoare si cazane pentru incalzire
centrala
Intreprinderi mici
1. SISTEM GRUP IMPEX SRL - Baia Mare
Fabricarea altor produse prelucrate
din metal
Intreprinderi mijlocii
1. MECANICA-SIGHETU SA - Sighetu
Marmatiei
Intreprinderi mici
1. FAGET SUD SRL - Sighetu Marmatiei
Fabricarea calculatoarelor si a
echipamentelor periferice
Microintreprinderi
1. LIGHT SPEED COMPUTERS SRL - Baia
Mare
Fabricarea altor masini si utilaje de
utilizare generala
Intreprinderi mijlocii
1. ADISS SA - Tautii-Magheraus
Intreprinderi mici
1. EPUROM SA - Baia Mare
Fabricarea de mobila
Intreprinderi foarte mari
1. ARAMIS INVEST SRL - Baia Mare
2. ITALSOFA ROMANIA SRL - Baia Mare
3. PLIMOB SA - Sighetu Marmatiei
Intreprinderi mari
1. TAPARO SA - Borcut
2. TRANSVAL MOB SA - Sighetu Marmatiei
Intreprinderi mijlocii
1. LAGUNA SERV SRL - Sighetu Marmatiei
2. EUROCOMFIL INVEST SRL - Târgu Lapus
Intreprinderi mici
1. GHISE DESIGN SRL - Recea
Repararea articolelor fabricate din
metal, repararea masinilor si
echipamentelor
Intreprinderi mici
1. ELMED SRL - Baia Mare
Captarea, tratarea si distributia apei
Intreprinderi mari
1. VITAL SA - Baia Mare

AGRICULTURA, SILVICULTURA,
PESCUIT
Colectarea produselor forestiere
nelemnoase din flora spontana
Microintreprinderi
1. FOREST TIM-TOM SRL - Salistea de Sus

CONSTRUCTII
Productia metalelor pretioase si a altor
metale neferoase
Intreprinderi mari
1. UNIVERSAL ALLOY CORPORATION
EUROPE SRL - Dumbravita
Fabricarea de constructii metalice
Intreprinderi mari
1. RAMIRA SA - Baia Mare
Intreprinderi mijlocii
1. COMERPAN SRL - Sighetu Marmatiei

Lucrari de constructii a cladirilor
rezidentiale si nerezidentiale
Intreprinderi mijlocii
1. INTREPRINDERE MONTAJ-INSTALATII
SA - Mocira
2. T.C.M-NORD SA - Baia Mare
3. FLAMGARD IMPEX SRL - Recea
Intreprinderi mici
1. QUALITY CONSTRUCT SRL - Tamaia
Continuare în pag. a 6-a
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Lucrari de constructii a drumurilor si a
cailor ferate
Intreprinderi mijlocii
1. DRUSALCONSTRUCT SA - Baia Mare
2. DRUMURI-PODURI MARAMURES SA Baia Mare
Intreprinderi mici
1. CONSTRUROM SA - Baia Mare
2. CMC MONUMENTAL SRL - Carbunari
3. RIMPEX GROUP SRL - Baia Mare
Lucrari de instalatii electrice si tehnicosanitare si alte lucrari de instalatii
pentru constructii
Intreprinderi mijlocii
1. ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII SA Baia Mare
2. ALAVAL PROD COM SRL - Dumbravita
Intreprinderi mici
1. ELECTROCENTER DUE SRL - Baia Mare
2. I.C.E.P. SRL - Busag
Lucrari de finisare
Intreprinderi mijlocii
1. GRIGOTEX SRL - Sapanta

1. CUBICON INVEST SRL - Baia Mare
Publicitate
Microintreprinderi
1. INSIDE MEDIA SRL - Baia Mare
2. ELSYLINE SRL - Baia Mare
2. SOCIAL MEDIA PROMOTIONS SRL - Baia
Mare
3. ATELIER-PIN SRL - Baia Mare
Alte activitati referitoare la sanatatea
umana
Intreprinderi mici
1. SANTA VITA SRL - Sighetu Marmatiei
Microintreprinderi
1. R.M.N CASA RUSU SRL - Baia Mare
Repararea calculatoarelor si a
echipamentelor de comunicatii
Intreprinderi mici
1. GO SERV SRL - Baia Mare
Microintreprinderi
1. REAL INFO SRL - Baia Mare

SERVICII
Colectarea deseurilor
Intreprinderi mijlocii
1. DRUSAL SA - Baia Mare
Dezvoltare (promovare)
imobiliara
Intreprinderi mici
1. HOFER-H.I. SRL - Baia Mare
Intretinerea si repararea
autovehiculelor
Intreprinderi mici
1. ADETRANS SRL - Sighetu Marmatiei
Alte transporturi terestre de calatori
Intreprinderi mari
1. URBIS SA - Baia Mare
Transporturi rutiere de marfuri si
servicii de mutare
Intreprinderi mijlocii
1. HAGERO SRL - Sarbi
Microintreprinderi
1. I.I. & C.A.SERV SRL - Baia Mare
Activitati anexe pentru transporturi
Intreprinderi mici
1. MARASPED INTERTRANS SRL - Baia Mare
Activitati de editare a cartilor, ziarelor,
revistelor si alte activitati de editare
Intreprinderi mici
1. GRAIUL MARAMURESULUI SRL - Baia
Mare
Activitati de contabilitate si audit
financiar; consultanta in domeniul fiscal
Microintreprinderi
1. C&C COUNT SRL - Baia Mare
Activitati de arhitectura, inginerie si
servicii de consultanta tehnica legate
de acestea
Intreprinderi mici
1. ESCALIA CRAUS SA - Baia Mare
Microintreprinderi

COMERT SI TURISM
Comert cu piese si accesorii pentru
autovehicule
Microintreprinderi
1. CALIFORNIA SRL - Baia Mare
Activitati de intermediere in comertul
cu ridicata
Intreprinderi mici
1. INTER FORESTA SRL - Baia Mare
2. IVANIC TRANS SRL - Petrova
Comert cu ridicata al produselor
alimentare, al bauturilor si al tutunului
Microintreprinderi
1. SICHER IMPEX SRL - Baia Mare
Comert cu ridicata al bunurilor de
consum
Intreprinderi mijlocii
1. MARAVET SRL - Baia Mare
Intreprinderi mici
1. MORUTA SRL - Baia Mare
Microintreprinderi
1. OFFICE CENTER SRL - Recea
Comert cu ridicata al echipamentului
informatic si de telecomunicatii
Microintreprinderi
1. ONE-IT SRL - Baia Mare
Comert cu ridicata al altor masini,

echipamente si furnituri
Intreprinderi mici
1. B&K ELECTRO SYSTEM SRL - Baia Mare
Comert cu ridicata specializat al altor
produse
Intreprinderi mici
1. CORAMET IMPORT-EXPORT SRL - Baia
Mare
Comert cu ridicata nespecializat
Intreprinderi mici
1. MEDIAPRESS SRL - Baia Mare
2. PIN PLUS PIN SRL - Baia Mare
3. CIRUELAS COM SRL - Berinta
Comert cu amanuntul in magazine
nespecializate
Intreprinderi mijlocii
1. GAJ COMIMPEX SRL - Baia Mare
2. ABA - FLOR PROD COM SRL - Baia
Mare
Intreprinderi mici
1. LADOREL COM SRL - Sighetu Marmatiei
Comert cu amanuntul al altor produse
casnice, in magazine specializate
Intreprinderi mici
1. ELECTROCENTER SRL - Baia
Mare
Comert cu amanuntul de
bunuri culturale si recreative,
in magazine specializate
Intreprinderi mici
1. MARA-LIBRIS SA - Baia Mare
Comert cu amanuntul al altor
bunuri, in magazine
specializate
Intreprinderi mici
1. PHARMACLIN SRL - Baia Mare
2. CHEM AVITALA SRL - Baia Mare
Hoteluri si alte facilitati de
cazare similare
Intreprinderi mijlocii
1. TURIST SUIOR SRL - Baia Sprie
Facilitati de cazare pentru vacante si
perioade de scurta durata
Microintreprinderi
1. EXPRES LA PALAGUTA SRL - Baia Mare
Activitati ale agentiilor turistice si a turoperatorilor
Microintreprinderi
1. SFARA TOURS BAIA MARE SRL - Baia Mare
2. DENIMARCO SRL - Baia Mare

PREMII SPECIALE
Managerul anului
Vladimir Mihai IACOB – ARAMIS INVEST SRL
Femeia manager a anului
Carmen NICOLAESCU – CONFSTAR SA
Cel mai tânăr manager al unei firme de
top
Ionel TIMIȘ – NORD TIMIS CONSTRUCT SRL
Cel mai mare exportator din judeţul
Maramureș
EATON ELECTRO PRODUCŢIE SRL
Investiţia anului
WEIDMÜLLER INTERFACE ROMANIA SRL
Premiul pentru Responsabilitate Socială
PLIMOB SA
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM
Cursuri în domeniul instalaţiilor electrice

Curs de pregătire teoretică în vederea autorizării/reautorizării electricienilor
(gradul I, II și III)
tehnice conform tematicii ANRE. Programa cursului este
realizată pentru respectarea tematicii și a bibliografiei în vederea
organizării de cursuri de pregătire teoretică pentru candidaţii la
examenul de autorizare a electricienilor și pentru cei care doresc
prelungirea valabilităţii autorizaţiei ANRE, în conformitate cu
Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor
de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum și a
experţilor tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul
instalaţiilor electrice, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE
nr. 11 din 13 martie 2013.
Cursul a fost susţinut de formatori, specialiști în domeniu, avizaţi
de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul
Energiei. Au participat la curs persoane, din cadrul firmelor:
COMP SGS ELECTROGRUP SRL; ELECTRO SISTEM SRL; GIOCAR
COM SRL; IMI SA; LORMAR SRL dar și persoane fizice, electricieni
de profesie, care doresc autorizarea/reautorizarea în domeniu. La
finalul cursului absolvenţii au primit un certificat de absolvire.
Acest certificat face parte din dosarul pentru înscriere la examenul
de autorizare a electricienilor sau pentru prelungirea legitimaţiei.

În perioada 03-12.10. 2014, la Sala Polivalentă a CCI
Maramureș s-a desfășurat a 9-a serie de curs de pregătire
teoretică în vederea autorizării/ reautorizării electricienilor.
Cursul este autorizat de către Autoritatea Naţională de
Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).
Cursul s-a adresat electricienilor care își propun să susţină
examenul de autorizare ANRE (36 ore) și electricienilor care doresc
prelungirea valabilităţii autorizaţiei ANRE (20 ore). Obiectivul
cursului este de a completa și actualiza cunoștinţele de
specialitate, a cunoștinţelor în domeniul legislativ, a
regulamentelor și a normativelor. Tematica cursului:
Cunoștinţe fundamentale de electrotehnică: Electrocinetica
- legile si noţiunile specifice, Calculul puterilor si energiile asociate
elementelor de circuit, Comportarea rezistentei, bobinei si
condensatorului în circuitul alternativ, Noţiuni despre măsurări
electrice și mașini electrice; Noţiuni despre factorul de putere
și modalităţi de îmbunătăţire, Determinarea secţiunii
conductoarelor, Curenţi de scurtcircuit, Dimensionare și
alegere aparataj de comutaţie; Legislaţie si Normative
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Cursuri de pregătire teoretică în vederea autorizării/reautorizării
VERIFICATORILOR DE PROIECTE, RESPONSABILILOR TEHNICI CU EXECUŢIA,
PRECUM ȘI A EXPERŢILOR TEHNICI DE CALITATE ȘI EXTRAJUDICIARI
în domeniul instalaţiilor electrice

Sunt cursuri noi autorizate recent de către
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul
Energiei care se adresează electricienilor
autorizaţi care doresc obţinerea/
prelungirea valabilităţii calităţii de
verificator de proiecte/ responsabil tehnic
cu execuţia/ expert tehnic de calitate și
extrajudiciar în domeniul instalaţiilor
electrice.
Tematica: Legislaţie și Norme tehnice, Cerinţe
legale de calitate, Cunoștinţe specifice verificatorilor
de proiecte/ responsabililor tehnici cu execuţia /
experţilor tehnici de calitate și extrajudiciari în
domeniul instalaţiilor electrice.
Programa: conţinutul cursurilor acoperă integral
tematica și bibliografia recomandata de ANRE pentru
verificator de proiecte, responsabil tehnic cu execuţia
și expert tehnic de calitate și extrajudiciar în
domeniul instalaţiilor electrice. În conformitate cu
prevederile art. 20, 21 și 22 ale „Regulamentul
pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de
proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum
și a experţilor tehnici de calitate și extrajudiciari în
domeniul instalaţiilor electrice”, aprobat prin Ordinul
președintelui ANRE nr. 11 din 13 martie 2013:
Autorizarea specialiștilor verificatori de proiecte

în domeniul instalaţiilor electrice/ responsabili
tehnici cu execuţia lucrărilor de instalaţii electrice/
expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul
instalaţiilor electrice este aprobată de către Comisia
de autorizare și se face pe baza unui dosar, verificat
în cadrul direcţiei generale de specialitate a ANRE.
- Calitatea de verificator de proiecte în domeniul
instalaţiilor electrice nu poate fi dobândită/
exercitată decât în condiţiile deţinerii pe o perioadă
de minim 5 ani a legitimaţiei de electrician autorizat
gradul IIIA sau IVA, valabilă la data solicitării.
- Calitatea de responsabil tehnic cu execuţia nu
poate fi dobândită/ exercitată decât în condiţiile
deţinerii pe o perioadă de minim 5 ani a legitimaţiei
de electrician autorizat gradul IIIB sau IVB, valabilă
la data solicitării.
- Calitatea de expert tehnic de calitate și
extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice nu
poate fi dobândită/ exercitată decât în condiţiile
deţinerii pe o perioadă de minim 8 ani a legitimaţiei
de electrician autorizat gradul IIIA+B sau IVA+B,
valabilă la data solicitării. Acești ani pot fi cumulaţi
și cu cei de deţinere a carnetului de electrician
autorizat gradul III sau IV, dobândit anterior, în
baza Ordinului Ministerului Industriei și Comerţului
nr. 34/ 1999.

Prelungirea valabilităţii calităţii de verificator
de proiecte/ responsabili tehnici cu execuţia
lucrărilor de instalaţii electrice/ expert tehnic de
calitate și extrajudiciar în domeniul instalaţiilor
electrice poate fi solicitată, de regulă, împreună cu
solicitarea prelungirii valabilităţii legitimaţiei de
electrician autorizat gradul IIIA sau IVA/ gradul IIIB
sau IVB/ IIIA+B sau IVA+B, în cadrul sesiunii în care
expiră valabilitatea acesteia.
Cursurile, cu o durată de 20 ore, au fost
susţinute de formatori, specialiști în domeniu,
avizaţi de către ANRE. Au participat
reprezentanţi ai firmelor: ELECTROCENTER DUE
SRL; COMP SGS SRL; INTRACOM SRL; ELECTRO SN SRL dar
și personae care au dorit specializarea în aceste
domenii. La finalul cursului absolvenţii au primit un
certificat de absolvire care face parte din dosarul
pentru înscriere în vederea obtinerii/ prelungirii
calitatii de verificator de proiecte, responsabil tehnic
cu executia și expert tehnic de calitate și
extrajudiciar în domeniul instalatiilor electrice
(Ordin ANRE nr.11/2013, art. 20, 21 și 22).
Informaţii suplimentare la sediul CCI Maramureș,
la telefon 0262 221510, 0362-405303, fax 0262
225794, sau e-mail cci_mm@ccimm.ro.
Mihail MĂRĂȘESCU
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM
Curs INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE
În data de 14 octombrie 2014 a fost organizat examenul de absolvire a
cursului „Inspector/ Referent Resurse Umane”, cod COR 333304, curs
desfășurat în perioada 15-30 septembrie 2014. Cursul a fost organizat de
către Camera de Comerţ și Industrie Maramureș în cadrul Academiei de
Management pentru IMM, împreună cu un grup de specialiști cu o experienţă
vastă în domeniul resurselor umane și o pregătire pedagogică corespunzătoare
formării profesionale a adulţilor.
După maxim 30 de zile de la desfășurarea examenului, absolvenţii vor primi
un certificat de absolvire recunoscut de către Ministerul Educaţiei și Ministerul
Muncii și vor fi capabili să gestioneze toate procedurile specifice activităţii de
resurse umane și să opereze cu toate documentele din departament, să deprindă abilităţile de informare și documentare privind modificările
legislative, să menţină relaţia cu autorităţile publice arondate Ministerului Muncii și cu Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Seminar ”REDRESAREA COMPANIILOR AFLATE ÎN IMPAS Program naţional de informare a mediului de afaceri cu privire la
restructurări conform NOULUI COD AL INSOLVENŢEI”
Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș a organizat în data de 9
oct. 2014, în colaborare cu Casa de
Insolvenţă Transilvania SPRL, seminarul
”Redresarea companiilor aflate în
impas - program naţional de informare
a mediului de afaceri cu privire la
restructurări conform Noului Cod al
insolvenţei”.
Seminarul s-a adresat mediului de
afaceri, în special companiilor aflate
în dificultate sau în insolvenţă și a avut
ca scop principal creșterea gradului de
înţelegere a fenomenului restructurării și
componentelor sale, al instrumentelor de
prevenţie a insolvenţei, precum și a

metodelor de restructurare disponibile în
cadrul procedurii de insolvenţă.
În cadrul seminarului au fost prezentate

informaţii legate de procedura
insolvenţei, soluţii de prevenire a
insolvenţei, metode eficiente de
redresare în cadrul procedurii precum
și cele mai importante modificări
legislative aduse de Legea insolvenţei
nr. 85 / 2014.
La acest eveniment au participat
manageri,
consilieri
juridici,
economiști, practicieni în insolvenţă,
seminarul fiind interactiv, mulţi dintre
participanţi și-au clarificat, prin
răspunsurile primite, aspectele legate
de reglementările actuale în domeniul
insolvenţei, redresării și reorganizărilor
companiilor.

Cafeneaua Oamenilor de Afaceri

În data de 07 octombrie
2014, Camera de Comerţ și
Industrie
Maramureș
a
organizat în colaborare cu
Administraţia Judeţeană a
Finanţelor
Publice
Maramureș,
Cafeneaua
Oamenilor de Afaceri, care
a dezbătut următoarele teme:
- Regimul serviciilor intracomunitare din punct de vedere
al taxei pe valoarea adăugată;

- Calendarul obligaţiilor fiscale
pentru luna octombrie 2014;
- Ordin nr. 1154/2014 privind
Procedura de comunicare prin
mijloace
electronice
de
transmitere la distanţă între
Agenţia
Naţională
de
Administrare
Fiscală
și
persoanele fizice.
Evenimentul s-a bucurat de
participarea reprezentanţilor/
specialiștilor
firmelor
maramureșene din diferite
domenii: industria confecţiilor,
transport, industria mobilei,
construcţii, publicitate, materiale
publicitare ș.a., desfășurându-se
la sediul CCI Maramureș.
Reprezentanţii Administraţiei

Judeţene a Finanţelor Publice
Maramureș, dna Liliana Groșan
– consilier superior și dna
Mariana Barbul – consilier
superior, au prezentat actele
normative din domeniile vizate de
temele întâlnirii și au răspuns

solicitărilor de clarificări ale
participanţilor.
Cu ocazia evenimentului a fost
reiterată,
din
partea
organizatorilor, propunerea
adresată participanţilor de a
comunica punctual teme de
interes pentru care pe viitor să
se organizeze întâlniri.
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INVITAŢIE
la expoziţia cu vânzare
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș are deosebita plăcere de a vă anunţa organizarea
celei de-a IX-a ediţii a expoziţiei specializate cu vânzare:

Nunta de la A la Z
La ediţia din 2015, pentru prima dată se organizează:

Salonul pentru părinţi și nou-născuţi
 Expoziţia se va desfășura în perioada 13-15 februarie 2015 la Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș - Centrul de Instruire și Marketing și va reuni:
 Agenţii full-service: organizare nunţi, asigurare baloane, invitaţii de nuntă, decoraţiuni pentru
nuntă
 Producători / distribuitori / comercianţi de rochii de mireasă, costume de mire, accesorii,
ţinute de ocazie pentru nuntași
 Servicii de filmări, foto, sonorizare nuntă
 Florării: buchete de mireasă, decoraţiuni specific pentru nunţi
 Cofetării și laboratoare de specialitate: torturi și prăjituri pentru nunţi
 Unităţi de alimentaţie publică specializate în organizarea de nunţi
 Cosmetice și saloane de înfrumuseţare: coafură, machiaj, cosmetică, întreţinere corporală
 Agenţii de turism: oferte turistice pentru petrecerea lunii de miere
 Bănci: produse bancare pentru tinerii căsătoriţi
 Cluburi de dans: cursuri de dans
 Cadouri pentru nuntă, Publicaţii de specialitate
 Producători, comercianţi de îmbrăcăminte, încălţăminte pentru copii și nou-născuţi
 Articole necesare noilor născuţi
 Cursuri pentru viitori părinţi ș.a.


Lansări de produse

 Program cultural-artistic

 Prezentări de colecţii

Toţi cei interesaţi să-și promoveze produsele, serviciile pentru organizare unei nunţi pot obţine
informaţii suplimentare și se pot înscrie la telefon 0262-221510, fax 0262-225794 sau mail
cci_mm@ccimm.ro, persoană de contact Adrian NICOLAESCU.
Pentru înscrieri până în 15 decembrie, reduceri mari la taxele de închiriere.
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INVITAŢIE
la manifestarea știinţifică și
expoziţională medicală

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș are deosebita plăcere de a vă anunţa
organizarea celei de-a XII-a ediţii a manifestării știinţifice și expoziţionale medicale
MaraMedica, specializată în:
aparate și instrumentar medical, echipamente și instrumentar stomatologic, diagnostic si
terapie, echipamente si instrumentar chirurgical, echipamente si dotări pentru spitale,
articole de unica folosinţa, medicina de recuperare, ortopedie, echipamente și
instrumentar oftalmologic, medicamente produse farmaceutice, farmacia verde
care se va desfășura în perioada 26 - 28 februarie 2015 la Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș - Centrul de Instruire și Marketing din Baia Mare, Aleea Expoziţiei nr. 5.
La ediţia precedentă au participat un număr de 41 de firme, din România (judeţele
Maramureș, Arad, Bihor, Brașov, București, Cluj, Constanţa, Iași și Mureș), Ungaria și
Republica Moldova acoperind o suprafaţă de 1600 mp și peste 2500 de vizitatori specializaţi
au vizitat expoziţia. În cadrul activităţilor știinţifice au fost susţinute peste 100 de teme la
care au fost prezenţi cei peste 1800 vizitatori specializaţi.
Toţi cei interesaţi să participe cu stand la MaraMedica 2015 pot obţine informaţii
suplimentare la telefon 0262-221510, fax 0262-225794 sau mail cci_mm@ccimm.ro,
persoană de contact Adrian NICOLAESCU.
Pentru înscrieri până în 30 noiembrie, reduceri mari la taxele de închiriere.
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Prezentare proiect
DECC – Supporting the development of the economy of culture
and creativity in the cross-border region Hungary-Romania-Ukraine
(HUSKROUA/1001/058)
CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ în calitate de Beneficiar implementează în cadrul Programului
„Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013”, call for proposals reference number:
HUSKROUA/1001”, proiectul cu titlul “DECC – Supporting the development of the economy of culture and creativity in the
cross-border region Hungary-Romania-Ukraine”, număr de identificare al contractului: HUSKROUA/1001/058.
Proiectul are ca obiectiv general intensificarea cooperării în zona transfrontalieră comună a regiunii Ungaria-RomâniaUcraina într-o manieră sustenabilă, socială și economică, prin implementarea instrumentelor relevante care susţin dezvoltarea economiei
în domeniul culturii și creativităţii în această regiune transfrontalieră, cu un accent special asupra turismului cultural.
Obiectivul specific al proiectului este de a înţelege și a promova realităţile și structurile industriilor culturale și creative
în zona comună transfrontalieră a ţărilor Ungaria, România și Ucraina, cu un accent special asupra turismului cultural, analizând
datele existente relevante, promovând know-how-ul, modele de guvernare de succes și modele inovatoare, oferind pregătire și
recomandări pentru optimizarea politicilor transversale, și prin promovarea activelor locale relevante
Grupul ţintă al proiectului este format din: personalul celor trei parteneri din proiect; cel puţin 150 de reprezentanţi a
părţilor interesate din industriile culturale și creative, care beneficiază de audieri pe domenii (5 audieri pe domenii per regiune
transfrontalieră cu un număr mediu de 10-15 participanţi/audiere); cel puţin 90 de participanţi în șase sesiuni de pregătire; cel puţin
45 de participanţi în trei ateliere; cel puţin 500 de persoane vor fi informate prin buletinul informativ; cel puţin 135 de participanţi
ca expozanţi, o medie de 45 de participanţi ca expozanţi/expoziţie (Notă: indicatorul de 135 de persoane nu implică persoane
diferite, ci expozanţi care participă la cele trei evenimente); cel puţin 600 de vizitatori la expoziţii, un număr mediu de 200 de
vizitatori la fiecare dintre cele trei expoziţii.
Grupul ţintă este format din următoarele categorii: camere, administraţii locale, mediu academic, părţi interesate a sectorului
cultural si creativ, reprezentanţi a industriilor culturale și creative, ONG-uri.
Rezultatele estimate ale proiectului sunt: înţelegere mai bună a statutului și a potenţialului industriei creative și culturale;
Studii și analize a industriilor culturale si creative transfrontaliere, prin analiză, întâlniri, rapoarte, studii de caz și audieri pe
domenii; creșterea schimburilor de experienţe practice, prin sesiuni de pregătite personalizate și ateliere, prin ateliere și sesiuni de
pregătire; promovarea mai bună a industriilor culturale și creative, a rezultatelor proiectelor și o vizibilitate mai buna a UE și a
obiectivelor proiectului din Regiune, prin website, afișe, broșuri, articole de promovare, buletine informative, expoziţii și conferinţe
finale; Dezvoltarea de noi reţele transfrontaliere active, prin acorduri de parteneriat transfrontaliere; Competenţe de management
de proiect mai bune pentru personalul partenerilor, prin rapoarte intermediare și finale, Comitetul de Coordonare IMC și întâlniri ale
comitetului coordonator.
Durata proiectului: 24 de luni, în perioada 01 decembrie 2012 – 30 noiembrie 2014
Parteneri:
Beneficiar: CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ (România)
Parteneri:
CAMERA DE COMERT și INDUSTRIE BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN (Ungaria)
FUNDATIA TRANSCARPATHIAN ENTERPRISE SUPPORT FUND „TES FUND” (Ucraina)
Bugetul aferent implementării proiectului: 511.205 EUR, din care suma solicitată de la Autoritatea Contractantă este de
444.748,35 EUR, reprezentând 87% din totalul eligibil al acţiunii.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la: tel. 0262-221510, 0728-233908, fax. 0262-225794 sau e-mail
cci_mm@ccimm.ro, persoane de contact: Maria Morcovescu, Florentin Tuș, Bogdan Legănaru.
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DECC – Supporting the development of the economy of culture
and creativity in the cross-border region Hungary-Romania-Ukraine
(HUSKROUA/1001/058)
În perioada 22-23 septembrie 2014 la Ujgorod s-au desfășurat
următoarele activităţi ale proiectului:
- doua sesiuni de instruire si
- un atelier de lucru în domeniul managementului cultural
si turismului
Sesiunile de instruire au fost susţinute de experţii
subcontractorului MKW GmbH (Germania) – dl Dr. Franz
Hitzelsberger și dl Oliver Sollbach și s-au desfășurat în souă module:
· Modul 1: Identitate regională, calitate, orientare spre client
În cadrul acestei sesiuni de instruire participanţii au conștientizat
importanţa identităţii regionale, a reperelor regionale și a activelor
turistice, au luat cunoștinţă despre standardele folosite în prezent
în turism și au identificat posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii
serviciilor din turism și orientare spre client.
· Modul 2: Turism cultural
În cadrul acestei sesiuni de instruire participanţii au fost
informaţi asupra posibilităţilor de combinare a pachetelor de
produse și servicii destinate turismului, le-au fost prezentate astfel
de pachete dezvoltate în alte regiuni turistice, în special în regiunile
transfrontaliere precum și cerinţele pentru dezvoltarea unor astfel
de pachete.
Prezentările au fost susţinute de către Oliver Sollbach - expert în

turism în cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională Hesselberg.
La sesiunile de instruire au fost prezenţi 30 de participanţi.
Atelierul de lucru în domeniul Managementului cultural si
turismului Evenimentul a fost moderat de expertul în turism de
la Agenţia de Dezvoltare Regională a Regiunii Hesselberg
(Bavaria, Germania) și de Dr. Franz Hitzelsberger, din cadrul
companiei de consultanţă MKW GmbH (Germania).
Cei 13 participanţi la acest atelier au putut alege între două
paneluri:
- Dezvoltarea unei organizaţii care poate crea și lansa pe piaţă
“pachete” de produse și servicii;
- Dezvoltarea unuia sau mai multor “pachete” de produse și/
sau servicii destinate turismului.
Obiectivul activităţilor desfășurate în perioada 22-23 septembrie
la Ujgorod a fost cel stabilit prin proiect și anume de a oferi
competenţe practice relevante și viziune, bazate pe concluziile
cercetărilor și analizelor realizate până acum în cadrul proiectului.
Aceste activităţi au ca beneficiari urmăriţi organisme ale
administraţiei publice locale (din departamentele economice,
sociale, culturale etc.), mediul academic, ONG-uri, părţi interesate
și reprezentanţi ai mediului de afaceri din sectorul industriilor
culturale și creative.

MOTIVE PENTRU A DEVENI MEMBRU AL
CAMEREI DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ
 Reprezentarea și susţinerea intereselor societăţilor comerciale;
 Apartenenţa la o organizaţie de prestigiu la nivel internaţional făcând parte dintr-o reţea de peste
10.000 de camere de comerţ;
 Reduceri substanţiale la toate produsele și serviciile oferite de Cameră;
 Acces rapid la consultanţă de afaceri și informaţii privind Integrarea Europeană;
 Stabilirea de contacte de afaceri în ţară și în străinătate;
 Acces la evenimente de afaceri locale, naţionale și internaţionale;
 O garanţie a seriozităţii, competenţei și credibilităţii firmei dvs.;
 Pregătire și perfecţionare profesională în afaceri;
 Facilităţi acordate pentru participarea la târguri și expoziţii naţionale și internaţionale.
Informaţii, relaţii suplimentare la: Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
430232, Baia Mare, Bd. Unirii nr. 16, România, Tel. 0262-221510, 0362-405303, 0728-233908, Fax: 0262-225794
e-mail: cci_mm@ccimm.ro, web: www.ccimm.ro, www.proafaceri.ro, www.rurced.com, www.tradecarp.com, www.europe-job.eu
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Drumul spre competenţă prin STANDARDE și alte servicii
⇒ Pentru eficienţa energetică:

 STANDARDE în domeniul
energetic:
• SR EN ISO 50001:2011
Sisteme de management al
energiei. Cerinţe și ghid de
utilizare;
• peste 400 standarde în
vigoare în domeniul Energetică
și transmisia căldurii.
 CURS auditori interni pentru sistemul de management al
energiei conform SR EN ISO 50001:2011
 Salonul Energii regenerabile și alternative (Expoziţie cu
vânzare; Sesiuni de comunicări, mese rotunde, prezentări de
firmă/produse/servicii. Bursă de Afaceri) – 22-23.05.2014

⇒ În domeniul calităţii

 STANDARDE:
• SR EN ISO 9001:2008 cu
modificările ulterioare;
• peste 20 standarde în
vigoare în domeniul calităţii
 CONSULTANŢĂ pentru
documentarea, implementarea
și certificarea unui sistem de
management al calităţii (SMC):
• iniţiere în SMC a
managementului de vârf
• întocmire documentaţie

SMC, instruire salariaţi, asistenţă la implementare;
• pregătire și asistenţă la certificarea SMC.
 CURSURI:
• Specialist pentru sisteme de management al calităţii
conform ISO 9001:2008
• Auditor intern pentru sisteme de management al calităţii
conform ISO 9001:2008, ISO 19011:2011
• Reprezentantul Managementului pentru Calitate

⇒ Securitatea informaţiilor

 STANDARDE:
• SR EN ISO 27001:2013;
• Seria de standarde ISO 27000

SEMINAR interactiv pe
teme de analiza securităţii
informaţiei.
 CURSURI:
• Manager pentru sisteme de
management al securităþi i
informaþiei conform ISO/CEI
27001:2013 si ISO/CEI 27002:2013 (Manager SMSI)
• Auditor intern pentru sisteme de management al securităþii
informaþiei conform ISO/CEI 27001:2013, ISO/CEI 27002:2013,
ISO 19011:2011, ISO/CEI 27007:2011 (Auditor intern SMSI)
Informaţii suplimentare:
La sediul CCI Maramureș, Baia Mare, bd. Unirii nr. 16, et. 3,
cam. 9, prin tel. 0262-221510, 0362-405303, fax 0262225794, e-mail cci_mm@ccimm.ro, persoană de contact – Mihail
MĂRĂȘESCU.

CUM DEVII ACTIV CA ÎNTREPRINZĂTOR ÎN MARAMUREȘ?
Pentru a deveni activ în lumea
afacerilor este necesar, fie a înfiinţa o
firmă (societate conform Legii 31/
1990, persoană fizică autorizată,
întreprindere individuală sau familială),
fie a modifica o firmă existentă în
sensul completării și/ sau autorizării
de activităţi noi, cesiunii/ majorării
capitalului social, deschiderii de
puncte de lucru etc.
Consultanţa și asistenţa pentru toate
acestea o veţi găsi la Centrul de
Consultanţă și Asistenta Societăţi
Comerciale, unde vă stăm la dispoziţie
cu servicii de înfiinţare de firme,
consultanţă si servicii de specialitate
privind viaţa si activitatea unei societăţi
comerciale (acte adiţionale, fuziuni,
divizări, dizolvări-lichidări de firme,
schimbare/ autorizare sediu social,
deschidere/ închidere și autorizare
puncte de lucru, cesiune/ reducere/
majorare capital social etc.)
Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș - Busola dvs. afaceri, în
conformitate cu propriul statut vă
oferă următoarele S E R V I C I I D E
CONSULTANŢĂ ȘI ASISTENŢĂ:
1. Î N F I I N Ţ Ă R I / M O D I F I C Ă R I
SOCIETĂŢI conform Legii 31 / 1990
- consultanţă, asistenţă si întocmire

documentaţie, inclusiv înregistrarea ei
la Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Maramureș, pentru
înfiinţarea / radierea societăţilor
comerciale (societate cu răspundere
limitata, societate pe acţiuni, societate
in nume colectiv, societate in
comandita simpla, societate in
comandita pe acţiuni);
- consultanţă, asistenţă si întocmire
documentaţie, inclusiv înregistrarea
ei la Oficiul Registrului Comerţului de
p e l â n g ă Tr i b u n a l u l M a r a m u r e ș ,
pentru
modificarea
actelor
constitutive
ale
societăţilor
comerciale (schimbare sediu social,
cesiune capital social, numire/
r e v o c a r e a d m i n i s t r a t o r, c e n z o r i ,
directori; înregistrare/ radiere/
autorizare punct de lucru; dizolvare/
radiere societate, suspendare/
reluare activitate etc.);
2. ÎNFIINŢĂRI PERSOANE FIZICE
AUTORIZATE, ÎNTREPRINDERI
INDIVIDUALE ȘI ÎNTREPRINDERI
FAMILIALE
- consultanţă, asistenţă si întocmire
documentaţie necesară
pentru
înregistrarea / radierea la/de la
Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Maramureș a
persoanelor fizice autorizate,

întreprinderilor
individuale,
întreprinderilor familiale;
- consultanţă, asistenţă si întocmire
documentaţie necesară
pentru
înregistrarea modificărilor aduse
documentelor de înregistrare a
persoanelor fizice autorizate,
întreprinderilor
individuale,
întreprinderilor familiale la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Maramureș;
3. ALTE SERVICII
- consultanţă privind legislaţia în
vigoare dintr-un anumit domeniu de
activitate;
- consultanţă privind contractele
comerciale (se pot oferi modele de
contracte și consultanţă privind
regimul juridic al acestora);
- consultanţă generală în domeniul
dreptului comercial, societar etc.
- consultanţă generală în domeniul
arbitrajului comercial și a medierii.
Informaţii suplimentare la sediul
Camerei de Comerţ si Industrie
Maramureș din : Baia Mare, bd. Unirii,
nr. 16, et. 3, cam. 10 sau la tel. 0262
221510, 0770 843495, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro. Persoana de
contact: Dumitru Claudia.
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Promovare prin
Centrul Regional
RURCED
Tuturor firmelor interesate să dezvolte relaţii
comerciale cu Ucraina, Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș le oferă posibilitatea de a-și promova cererea
și oferta de produse, servicii, colaborări prin Centrul
Regional de Dezvoltare economică RURCED.
Informaţii, înscrieri, relaţii suplimentare: CCI
Maramureș, Baia Mare bd.Unirii nr.16, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro, fax 0262-225794.

Promovaţi-vă cererea și oferta prin C.C.I. MARAMUREȘ!
Dacă sunteţi interesaţi să vă promovaţi firma și/sau să identificaţi noi parteneri
pentru afacerea Dvs., Camera de Comerţ și Industrie Maramureș vă oferă
posibilitatea de a vă înscrie gratuit în bazele de date proprii și de a vă promova
cererea-oferta pe piaţa internă și internaţională.
Cum trebuie să procedaţi?
Foarte simplu! Completaţi formularul de cerere-ofertă pe care-l gasiti la adresa
http://www.ccimm.ro/formulare/FORMULAR_CERERE_OFERTA.doc
și transmiteţi-l pe e-mail cci_mm@ccimm.ro sau prin fax la nr. 0262-225794.

Centrul Regional de Competenţe în Turism Maramureș
este funcţional în cadrul CCI Maramureș
În perioada mai 2011-septembrie 2012,
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș sa implicat ca și Partener, alături de Camera
de Comerţ și Industrie Suceava – coordonator,
în cadrul proiectului Fit to Tourism – FIT TOUR,
finanţat din Fondul Social European, prin
Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 – 2013, axa prioritara 2,
Domeniul major de intervenţie 2.3
„Acces și participare la formare
profesională continuă (FPC), al cărui
obiectiv general a vizat valorificarea și
îmbunătăţirea calităţii capitalului uman din
sectorul turistic în regiunile de Nord- Est si NordVest a României.
Cu această ocazie a luat naștere Centrul
Regional de Competenţe în Turism din Baia
Mare care oferă, celor interesaţi, acces
GRATUIT la materiale documentare de
specialitate prin accesarea bazei de date și a
manualelor realizate în cadrul proiectului,
precum și vizionarea de filme educaţionale.

Manualele și DVD-urile care se oferă gratuit
persoanelor care activează sau doresc să
activeze în domeniul turismului, au
următoarea tematică:

- Organizarea activităţii de agent de turism
- Organizarea activităţii din pensiunile
turistice
- Comunicare în turism și orientare către client
- Promovare și marketing în turism
- Planificare și organizarea afacerilor în
turism
- Tehnician în turism
- Organizarea activităţii de front-office
- Manualul ospătarului
- Manualul Bucătarului
- Manualul Cameristei.
Aceste manuale sunt disponibile în
continuare GRATUIT persoanelor ce
activează în domeniul turismului în judeţul
Maramureș în cadrul CERC Turism care
funcţionează la sediul CCI Maramureș.
Informaţii suplimentare puteţi solicita la
sediul CERC Maramureș care funcţionează în
cadrul CCI Maramureș, et. III, cam. 9, sau la
tel. 0262-221510, fax 0262-225794, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro.
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BREVIAR
JURIDIC
 ORDIN nr
nr.. 989 din 29 septembrie 2014
privind modificarea și completarea Ordinului
ministrului muncii, familiei și protecţiei sociale și
al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/
2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și
a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor
finanţate prin Programul operaţional sectorial
“Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” (MO
nr. 716 din 1 octombrie 2014)
 ORDIN nr
nr.. 1.742 din 26 septembrie 2014
privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele
de referinţă ale standardelor române care
transpun standarde europene armonizate din
domeniul produselor pentru construcţii (MO nr.
728 din 6 octombrie 2014)
 ORDIN nr
nr.. 3.001 din 1 octombrie 2014
pentru modificarea Ordinului președintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3.582/2013 privind organizarea activităţii de
administrare a contribuabililor mijlocii (MO nr.
733 din 7 octombrie 2014)
nr.. 2.906 din 25 septembrie 2014
 ORDIN nr
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru
aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscal
(MO nr. 736 din 9 octombrie 2014)
 ORDIN nr
nr.. 815 din 29 septembrie 2014
pentru modificarea și completarea
Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile
și perioadele de colectare, scoatere și transport
al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul
ministrului mediului și pădurilor nr. 1.540/2011
(MO nr. 740 din 10 octombrie 2014)
 ORDIN nr
nr.. 1.015 din 6 octombrie 2014
pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la
Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru
cererea de propuneri de proiecte nr. 173
“Dezvoltarea economiei sociale”, finanţată prin
Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea
resurselor umane” 2007-2013, domeniul major
de intervenţie 6.1, aprobat prin Ordinul
ministrului fondurilor europene nr. 970/2014
(MO nr. 742 din 13 octombrie 2014)
 HOTĂRÂRE nr
nr.. 859 din 7 octombrie 2014
privind aprobarea Strategiei guvernamentale
pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor
mici și mijlocii și îmbunătăţirea mediului de
afaceri din România - Orizont 2020 (MO nr.
743 din 13 octombrie 2014)
 LEGE nr
nr.. 133 din 10 octombrie 2014 privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de
eficientizare a sistemului de gestionare a
instrumentelor structural (MO nr. 745 din 13
octombrie 2014)

Acte normative publicate
în Monitorul Oficial
 LEGE nr
nr.. 138 din 15 octombrie 2014 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 134/2010
privind Codul de procedură civilă, precum și
pentru modificarea și completarea unor acte
normative conexe (MO nr. 753 din 16 octombrie
2014)
 ORDIN nr
nr.. 414 din 14 octombrie 2014
privind modificarea și completarea Ordinului
președintelui Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor nr. 392/2013 privind
stabilirea condiţiilor pe care trebuie să le
îndeplinească operatorii economici care
comercializează produse de panificaţie pe
teritoriul României (MO nr. 758 din 20
octombrie 2014)
 HOTĂRÂRE nr
nr.. 877 din 15 octombrie 2014
privind prorogarea termenului prevăzut la art. 7
alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012
pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecţia
persoanelor (MO nr. 760 din 20 octombrie 2014)
nr.. 151 din 20 octombrie 2014
 ORDIN nr
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul
ministrului administraţiei și internelor nr. 1.319/
2006 pentru aprobarea formularului-tip al
procesului-verbal de constatare și sancţionare a
contravenţiilor în domeniul arhivistic, precum
și a modelului de legitimaţie a persoanelor
împuternicite să folosească modelul de procesverbal (MO nr. 766 din 22 octombrie 2014)
 ORDIN nr
nr.. 980 din 15 octombrie 2014
privind completarea Procedurii de implementare
a Programului de dezvoltare și modernizare a
activităţilor de comercializare a produselor și
serviciilor de piaţă, aprobată prin Ordinul
ministrului delegat pentru întreprinderi mici și
mijlocii, mediul de afaceri și turism nr. 473/
2014 privind aprobarea procedurilor de
implementare a Programului de dezvoltare și
modernizare a activităţilor de comercializare a
produselor și serviciilor de piaţă, a Programului
pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale
în rândul tinerilor și facilitarea accesului la
finanţare - START, a Programului naţional
multianual pentru dezvoltarea culturii
antreprenoriale în rândul femeilor manager din
sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, a
Programului naţional multianual pentru
susţinerea meșteșugurilor și artizanatului și a
Programului naţional multianual de înfiinţare
și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de
afaceri (MO nr. 766 din 22 octombrie 2014)
 ORDIN nr
nr.. 1.056 din 16 octombrie 2014
privind aprobarea schemei de ajutor de stat
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“Sprijin pentru consolidarea și modernizarea
sectorului productiv prin investiţii realizate de
IMM și întreprinderi mari”, aferentă axei
prioritare 1 “Un sistem de producţie inovativ și
ecoeficient”, domeniului major de intervenţie
1.1 “Investiţii productive și pregătirea pentru
concurenţa pe piaţă a întreprinderilor”,
operaţiunea 1.1.1 “Sprijin pentru consolidarea
și modernizarea sectorului productiv prin
investiţii realizate de IMM și întreprinderi mari”,
din cadrul Programului operaţional sectorial
“Creșterea competitivităţii economice” (MO nr.
767 din 22 octombrie 2014)
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr
nr.. 66 din 15
octombrie 2014 privind aprobarea Programului
de stimulare a cumpărării de autoturisme noi
(MO nr. 768 din 22 octombrie 2014)
 ORDIN nr
nr.. 1.063 din 20 octombrie 2014
pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii
Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte
nr. 174 “Dezvoltarea carierei didactice” finanţată
prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea
resurselor umane” 2007-2013, domeniul major
de intervenţie 1.3., a Ghidului Solicitantului
Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de
proiecte nr. 175 “Firme de exerciţiu pentru elevi”
finanţată prin Programul operaţional sectorial
“Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013,
domeniul major de intervenţie 2.1., a Ghidului
Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea
de propuneri de proiecte nr. 176 “România Startup” finanţată prin Programul operaţional sectorial
“Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013,
domeniul major de intervenţie 3.1., și a schemei
de ajutor de minimis “Sprijin pentru
antreprenori” finanţate prin Programul
operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor
umane” 2007-2013, domeniul major de
intervenţie 3.1. (MO nr. 773 din 23 octombrie
2014)
 ORDIN nr
nr.. 1.064 din 20 octombrie 2014
pentru aprobarea Documentului-cadru de
implementare a Programului operaţional
sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 20072013 (MO nr. 773 din 23 octombrie 2014)
 ORDIN nr
nr.. 1.086 din 23 octombrie 2014
pentru aprobarea Ghidului solicitantului “Sprijin
financiar acordat pentru investiţii în
întreprinderi”, aferent axei prioritare 1 “Un
sistem de producţie inovativ și ecoeficient”,
domeniul major de intervenţie 1.1 “Investiţii
productive și pregătirea pentru competiţia pe
piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”,
operaţiunea 1.1.1 “Sprijin pentru consolidarea
și modernizarea sectorului productiv prin
investiţii tangibile și intangibile” pentru
întreprinderi din cadrul Programului operaţional
sectorial “Creșterea competitivităţii economice”
și a cererii de propuneri de proiecte aferente
Continuare în pag. a 16-a
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C.C.I. Maramureș - Busola dumneavoastră în afaceri !

CERERE - OFERTĂ

prin Centrul de Promovare și Informaţii de Afaceri al
C.C.I. Maramureș, tel. 0262-221510, fax 0262-225794

(Când solicitaţi informaţiile faceţi trimitere la numărul de referinţă din paranteza cererii/ofertei)

•

Din Maramureș
OFERTE
 Oferă

servicii turistice și de
agrement, sezonul principal fiind iarna,
datorită domeniului schiabil deţinut, dar
zona permite activităţi pe întreaga durată
a anului. Dorește cooperare cu agenţii de
turism, tur-operatori. (1026)
 Produce și exportă produse din fibră
de sticlă: carcasă ventilator; mese călcat;
bazine apă pentru mașini, etc.; Prestează
servicii manipulare marfă; deșeuri; montaje
sudură pe șantiere navale. (1027).

•

Din străinătate
CERERI

FRANŢA
 Solicită mobilier miniatural din lemn
(paturi, lămpi, sobe) pentru căsuţe de

păpuși; Cantitate: între 100 și 300 bucăţi
pentru fiecare dintre cele 13 tipuri de
produse (respectiv între 1300 și 3900 de
piese), comanda putând fi apoi reînnoită.
Caietele de sarcini ale produselor solicitate
pot fi obţinute direct de la reprezentantul
firmei franceze. (5745)
IRLANDA
 Firma este interesată de colaborări
cu producători români de îmbrăcăminte
pentru femei, în scopul importului. (5744)
ITALIA
 Firma italiană caută firme românești
specializate în producerea pieselor de schimb
pentru mașini de terasament, tractoare,
stivuitoare și mașini termice. (5749)
LIBAN
 Compania este un important contractor
local pentru lucrări de infrastructură și lucrări
publice. Dorește cooperare pentru
construcţia de baraje hidrotehnice. (5746)

Acte normative publicate în
Monitorul Oficial
Urmare din pag. a 15-a

(MO nr. 777 din 24 octombrie
2014)
nr.. 1.866 din 27
 ORDIN nr
octombrie 2014 privind
modificarea art. 15 alin. (2) din
Ghidul de finanţare a Programului
de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional, aprobat prin Ordinul
ministrului mediului și
schimbărilor climatice nr. 364/
2014 (MO nr. 781 din 27 octombrie
2014)
 ORDIN nr
nr.. 1.449 din 27
octombrie 2014 pentru aprobarea
Procedurii de plată a sumelor
determinate conform deciziilor de
aprobare a cererilor de restituire a
accizei, emise în baza Hotărârii
Guvernului nr. 537/2014 privind
condiţiile, procedura și termenele
de restituire ca ajutor de stat a

hermes
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sumelor reprezentând diferenţa
dintre nivelul standard al accizelor
și nivelul accizelor diferenţiat
pentru motorina utilizată drept
combustibil pentru motor (MO nr.
784 din 28 octombrie 2014)
 HOTĂRÂRE nr
nr.. 929 din 21
octombrie 2014 privind aprobarea
Strategiei naţionale de cercetare,
dezvoltare și inovare 2014-2020
(MO nr. 785 din 28 octombrie
2014)
 ORDIN nr
nr.. 437 din 30
septembrie 2014 privind punerea în
aplicare a Instrucţiunilor pentru
modificarea pct. 35 din
Instrucţiunile privind condiţiile,
termenele și procedura pentru
acceptarea
și
evaluarea
angajamentelor, în cazul practicilor
anticoncurenţiale, puse în aplicare
prin Ordinul președintelui Consiliului
Concurenţei nr. 724/2010 (MO nr.

SENEGAL
 Dorește cooperare cu institute/firme
românești în domeniul cercetării proiectării tehnologiilor vizând dezvoltarea
durabilă a sectorului alimentar și asigurarea
calităţii produselor alimentare. Finanţarea
este asigurată de la bugetul de stat. (5747)
 Una dintre marile firme comerciale,
cu filiale în SUA, DUBAI, INDIA, ABIDJAN,
NIGERIA, TOGO, VIETNAM, efectuează
operaţiuni de import-export după cum
urmează: - import: produse alimentare
(zahăr, orez, făină, dulciuri, ulei, carne
congelată etc), materiale de construcţii
(ciment, fier beton, gresie, faianţă), vehicule
și piese de schimb, anvelope auto,
echipament electric ș.a. - export: produse
tropicale (nuci de caju); firma este al doilea
mare producător beninez de cacao, ginsen,
gumă arabică, manioc, piper negru, sesam
etc. (5748)

791 din 30 octombrie 2014)
 ORDIN nr
nr.. 1.091 din 28
octombrie 2014 privind
modificarea Ordinului ministrului
muncii, familiei și protecţiei sociale
și al ministrului finanţelor publice
nr. 1.117/2.170/2010 pentru
stabilirea regulilor de eligibilitate
și a listei cheltuielilor eligibile în
cadrul operaţiunilor finanţate prin
Programul operaţional sectorial
“Dezvoltarea resurselor umane
2007-2013” (MO nr. 793 din 30
octombrie 2014)
nr.. 145 din 21 octombrie
 LEGE nr
2014 pentru stabilirea unor măsuri
de reglementare a pieţei produselor
din sectorul agricol (MO nr. 794 din
31 octombrie 2014)
 ORDIN nr
nr.. 438 din 30
septembrie 2014 privind punerea
în aplicare a Regulamentului pentru
modificarea Regulamentului
privind concentrările economice,
pus în aplicare prin Ordinul
președintelui
Consiliului
Concurenţei nr. 385/2010 (MO nr.
795 din 31 octombrie 2014)
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