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GHEORGHE MARCAȘ
președintele C.C.I. Maramureș
(urmare din numărul anterior)
Anul 2013 „s-a materializat” faţă
de 2012 prin următoarele: numărul
firmelor cu bilanţ depus a scăzut cu 141
(1,18%); cifra de afaceri a crescut cu
530,52 mil. lei (4,66%); profitul la nivelul
judeţului a crescut cu 137,29 mil. lei
(23,38%); pierderile au scăzut cu 8,60 mil.
lei (2,67%); variaţia numărului de
salariaţi este de 1,98% în plus faţă de
2012 (1.414 salariaţi); productivitatea
muncii a crescut de la 159,51 mii lei/
salariat la 163,70 mii lei/ salariat (2,63%)
Evoluţia indicatorilor pe domenii de
activitate se prezintă astfel:
A crescut numărul de firme în
turism cu 14 (1,88%) și a scăzut în
domeniile: comerţ cu 62 (1,75%), servicii
cu 50 (1,99%) și construcţii cu 43 (2,40%).
În celelalte domenii variaţiile ca număr
de firme sunt sub 10, în plus sau în minus.
Cifra de afaceri a crescut după cum

La cererea MARA-LIBRIS SA, în perioada 3
noiembrie – 3 decembrie 2014, Camera
de Comerţ și Industrie Maramureș a
organizat cursul de iniţiere „Competenţe
informatice” pentru un grup de 14 angajaţi.
Acest program de formare profesională face
parte din cele 8 competenţe cheie comune mai
multor ocupaţii.
Cursul s-a desfășurat la sediul Camerei de
Comerţ și Industrie Maramureș, în sală de curs
dotată cu tehnică de calcul nouă, materiale
didactice de actualitate cât și alte mijloacele
necesare bunei desfășurări atât a activităţilor
teoretice cât și a celor practice. Programul a
fost susţinut de către un formator cu o
specializare corespunzătoare programei de
pregătire și cu o pregătire pedagogică
specifică formării profesionale a adulţilor.

Având în vedere că acest curs este autorizat
de către Autoritatea Naţională pentru
Calificări, după susţinerea examenului final,
toţi absolvenţii primesc un certificat de
absolvire recunoscut de către Ministerul
Educaţiei și Ministerul Muncii cu următoarele
competenţe:
· Noţiuni și funcţii de bază în utilizarea
calculatorului personal;
· Utilizarea funcţiilor de bază ale unui sistem
de operare (Windows);
· Utilizarea aplicaţiei de procesare texte
(Word);
· Folosirea foilor de calcul tabelar (Excel);
· Realizarea de prezentări electronice
(PowerPoint);
Utilizarea mijloacelor moderne de
comunicare (internetul si poșta electronică).

Continuare în pag. a 2-a

ELEVII DE AZI, ÎNTREPRINZĂTORII DE MÂINE
În perioada 5 - 6 decembrie 2014 a avut
loc la Centrul de Instruire și Marketing din
Baia Mare, al CCI Maramureș, cea de a
VIII-a ediţie a Târgului firmelor de exerciţiu
„Rivulus Dominarum Tineret”. Târgul este
organizat de către Colegiul Economic
„Nicolae Titulescu” din Baia Mare, sub
patronajul Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș și se adresează elevilor de la
liceele din filiera tehnologică - profil Servicii.
„Firma de exerciţiu” reprezintă o metodă
interactivă de învăţare pentru dezvoltarea
spiritului antreprenorial, o concepţie modernă de integrare
și aplicare interdisciplinară a cunoștinţelor, o abordare a
procesului de predare-învăţare care asigură condiţii pentru
probarea și aprofundarea practică a competenţelor
dobândite de elevi în pregătirea profesională.

„Firma de exerciţiu” îl învaţă pe elev “Să
știe ce să facă și să știe cum să facă.”
Instruirea în „firma de exerciţiu” contribuie
la pregătirea viitorilor întreprinzători.
Într-o societate a cunoașterii, bazată pe
competenţe, precum:
 responsabilitate și capacitate de
adaptare;
 creativitate și curiozitate intelectuală;
 gândire critică și gândire sistemică;

capacităţi de colaborare și
interpersonale;
 responsabilitate socială;
„FIRMA DE EXERCIŢIU” oferă șansa, elevilor din liceele
economice:
Continuare în pag. a 3-a
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urmează: în industrie cu 375,05 mil.lei (9,13%)
– creștere totală cumulată din creșterea în
industria lemnului și a mobilei cu 222,61
mil.lei (9,70%), industrie extractivă și
prelucrătoare cu 73,21 mil.lei (6,48%),
industria alimentară cu 68,57 mil.lei
(13,35%) și industria ușoară cu 10,66 mil.
lei (6,28%) -, în comerţ cu 153,78 mil.lei
(5,04%), în cercetare, dezvoltare și high-tech
cu 115,49 mil. lei (10,14%), în transporturi
cu 78,97 mil. lei (10,06%) și agricultură,
pescuit, piscicultură cu 16,99 mil. lei
(11,47%). Cifra de afaceri a scăzut în servicii
cu 118,16 mil. lei (12,02%), în construcţii cu
82,03 mil.lei (8,13%) și în turism cu 9,57
mil. lei (6,35%).
Profitul brut, faţă de 2012, a crescut în:
industrie cu 88,03 mil.lei (41,02%) - creștere
înregistrată în toate industriile mai puţin
semnificativă în industria ușoară (sub 4%) -,
comerţ cu 19,62 mil. lei (19,28%), cercetare,
dezvoltare și high-tech cu 19,50 mil. lei
(28,42%), transporturi cu 11,59 mil.lei
(37,31%), construcţii, cu 5,41 mil.lei (10,20%),
turism cu 3,01 mil. lei (60,20%) și agricultură,
pescuit, piscicultură cu 2,86 mil. lei (66,52%).
Scăderea profitului s-a înregistrat doar în
servicii cu 12,74 mil.lei (11,70%).
Pierderile brute au fost mai mari în
servicii cu 22,07 mil.lei (41,56%), în industrie
cu 11,58 mil.lei (13,69%) – creștere rezultată
din pierderile din industria lemnului și mobilei
și industria ușoară cumulate cu diminuările
acestora în industria extractivă și
prelucrătoare și industria alimentară - și în
turism cu 0,84 mil. lei (5,73%). În celelalte
domenii pierderile au scăzut după cum
urmează: în construcţii cu 33,14 mil.lei
(40,38%), în comerţ cu 6,92 mil. lei (12,21%),
transporturi cu 2,21 mil. lei (10,90%), în
agricultură, pescuit, piscicultură cu 0,52 mil.lei
(6,85%) și în cercetare, dezvoltare și hightech cu 0,29 mil.lei (11,24%).
Numărul de salariaţi a crescut în:
industrie cu 1096 (3,51%) – creștere compusă
din salariaţi în plus în în industria alimentară
(628), în industria extractivă și prelucrătoare
(373), în industria ușoară (288) și în minus în
industria lemnului și a mobilei (193) -,
cercetare, dezvoltare și high-tech cu 316
(7,62%), comerţ cu 244 (2,09%), transporturi
cu 31 (0,71%) și agricultura, pescuit,
piscicultura cu 8 (1,55%). Faţă de 2012
numărul de salariaţi a scăzut în domeniile:
servicii cu 216 (2,78%), construcţii cu 49
(0,56%) și turism cu 16 (0,57%).

Productivitatea muncii a crescut în
domeniile: agricultura, pescuit, piscicultură
cu 28,00 mii lei/ salariat (9,77%), în
transporturi cu 16,74 mii lei/ salariat (9,28%),
în comerţ cu 7,55 mii lei/ salariat (2,89%), în
industrie cu 7,14 mii lei/ salariat (5,43%) –
creștere datorată de fapt creșterii
productivităţii din industria mobilei cu 17,03
mii lei/ salariat, din industria extractiva și
prelucrătoare cu 2,38 mii lei/ salariat,
industria ușoară rămânând la același nivel
(+0,12%) iar industria alimentară înregistrând
o scădere cu 4,06 mii lei/ salariat -, și
cercetare, dezvoltare și high-tech cu 6,42 mii
lei/ salariat (2,34%). Au cunoscut scăderi ale
productivităţii muncii domeniile: servicii cu
12,04 mii lei/ salariat (9,50%), construcţii cu
8,73 mii lei/ salariat (7,61%) și turism cu 3,12
mii lei/ salariat (5,82%).
În continuare vom reda câteva constatări
care merită să fie reţinute de cei ce parcurg
această prezentare a economiei judeţului.
• Dacă analizăm situaţia economicofinanciară în profil teritorial, a primelor 10
centre administrative, în ordine
descrescătoare a cifrei de afaceri,
constatăm niște surprize în ceea ce privește
aportul lor la economia judeţului.
Clasificarea lor este următoarea: pe locul I
se află municipiul Baia Mare cu 6445,50 mil.
lei (54,13%), urmează pe locul II comuna
Fărcașa, cea mai dezvoltată localitate rurală
din punct de vedere economic și social, cu
944,01 mil. lei (7,93%), municipiul Sighetu
Marmaţiei pe locul III cu 853,07 mil. lei
(7,16%), pe IV orașul Târgu Lăpuș cu 490,48
mil. lei, comuna Recea pe locul V cu 475,42
mil. lei, pe VI orașul Vișeu de Sus cu 323,85
mil. lei, pe locul VII orașul Tăuţii Măgherăuș
cu 311,71 mil. lei, pe locul VIII orașul Baia
Sprie cu 287,72 mil. lei, pe locul IX orașul
Borșa cu 267,79 mil. lei și pe locul X comuna
Dumbrăviţa cu 209,37 mil. lei
• O altă constatare ce merită să fie
menţionată se referă la gruparea primelor
10 firme din Top la principalii indicatori, în
ordine descrescătoare, după cum
urmează:
- la cifra de afaceri au raportat
25,03% din realizările totale ale judeţului
(primele 3 firme sunt Eaton Electro Producţie
SRL, Aramis Invest SRL, Italsofa Romania
SRL);
- la profitul brut firmele active
raportează 30,91% (primele dintre ele fiind
Eaton Electro Producţie SRL, Universal
Alloy Corporation Europe SRL, Aramis
Invest SRL);

- alte 10 firme din judeţ au înregistrat
30,16% din pierderile totale înregistrate
de firmele din judeţ;
- ca număr de salariaţi primele 10
firme după acest indicator au 12.921 salariaţi
(17,76%). Cu peste 1000 de salariaţi sunt
firmele: Aramis Invest SRL, Eaton Electro
Producţie SRL, Plimob SA, Italsofa Romania
SRL, Aviva SRL și Salamandra Plus SRL.
• Membrii CCI Maramureș și-au adus o
contribuţie importantă la realizările
judeţului. Astfel, contribuţia membrilor
Camerei la realizările judeţului a fost de
28,51% din cifra de afaceri; 28,72% la
profitul brut; 2,78% contribuţia la pierderile
totale brute și 20,83% din salariaţii angajaţi
și raportaţi.
• Membri Colegiului de Conducere a
Camerei noastre nu au fost mai prejos. Astfel,
din cei 15 membri, numai 11 aveau obligaţia
de a depune bilanţuri contabile. Contribuţia
acestor firme la zestrea economiei judeţului
a fost de 11,00% la cifra de afaceri, 11,08%
la profitul total brut, pierderi 0,14% și 5,32%
din forţa de muncă angajată.
Cifrele de mai sus confirmă fără tăgadă
reprezentativitatea membrilor Camerei și a
Colegiului de Conducere a Camerei în
mediul de afaceri maramureșean, ceea ce
confirmă necesitatea ca aceștia să fie
recunoscuţi parteneri sau colaboratori cu
instituţiile publice locale și judeţene, mai
ales în soluţionarea problemelor de
dezvoltare economică și socială a judeţului
Maramureș și totodată apărători ai
intereselor membrilor Camerei și a
oamenilor de afaceri din judeţ în faţa
administraţiilor locale.

Diagnoza situaţiei economicofinanciare a judeţului
Maramureș în profil teritorial
a)
Populaţia judeţului
Populaţia judeţului, la 1 ianuarie 2014,
conform Institutului Naţional de Statistică, a
fost de 505.788 locuitori și se află
localizată în profil teritorial astfel: în zona
urbană - 296.860 locuitori (58,69%),
din care în cele 2 municipii 176.333 locuitori
(34,86%) (Baia Mare 26,86%), iar restul în
cele 11 orașe; în zona rurală - 208.928
locuitori (41,31%), aflată în cele 63 de
comune.
Judeţul Maramureș are ca structuri
Continuare în pag. a 5-a
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să-și dezvolte spiritul antreprenorial;
să se familiarizeze cu activităţi specifice unei firme

reale;


le facilitează trecerea de la școală la viaţa activă.
Târgurile firmelor de exerciţiu au rolul de a crea și dezvolta
abilităţi antreprenoriale și manageriale în rândul elevilor,
care studiază în licee cu profil Servicii.
Ediţia din acest an a târgului, a reunit la Baia Mare un
număr impresionant de participanţi: 117 firme de exerciţiu
provenind din 35 de licee economice și de profil, din 17
jud. (Alba, Argeș, Bihor, Bistriţa Năsăud, Brăila, Buzău, Cluj,
Galaţi, Hunedoara, Iași, Ialomiţa, Maramureș, Satu Mare,
Sălaj, Suceava, Timiș, Vrancea) și mun. București.
Evenimentul organizat de Colegiul Economic „Nicolae
Titulescu” a fost aprobat de MEN și înscris în Calendarul
Activităţilor Educative Regionale și Interjudeţene/ 2014,
precum și în Calendarul Târgurilor și Expoziţiilor găzduite
de CCI MM/ 2014.
La fel ca și la ediţiile anterioare, ne-au fost alături în
organizarea târgului, partenerii noștri tradiţionali:
 Departamentul ROCT din cadrul CNDIPT
 Inspectoratul Școlar Judeţean Maramureș
 Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
 Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Baia Mare
dar nimic nu ar fi fost posibil fără sprijinul financiar al
sponsorilor:
 Fundaţia Liviu Marian POP;
 Asociaţia de părinţi PROCENT Baia Mare;
și nu în ultimul rând fără inimoasa echipă de proiect,
responsabilă cu organizarea târgului, formată din profesori
din cadrul ariei curriculare Tehnologii, cu experienţă în
coordonarea firmelor de exerciţiu.

Am ajuns cu bine acasă , drumul a fost lung , dar a
meritat tot efortul. Mulţumim pentru primirea făcută ,
pentru cazare si lămuririle primite. Organizarea a fost
deosebită, ţinând cont de numărul mare de firme
participante. A fost o competiţie, cu adevărat benefică
pentru elevii din toată tara si pentru profesorii coordonatori.
Copiii s-au întrecut pe sine, au impresionat prin amenajarea
standurilor, prin mascote foarte originale, materiale
promoţionale deosebite confecţionate cu dăruire, vânzători
adevăraţi, deci intr-un cuvânt ne-am legat prietenii si am
făcut schimburi de experienţă. Zona orașului Baia Mare
ne-a fermecat cu adevărat, mai ales că am ajuns la acest
târg pentru prima dată. A fost o experienţă unică. Ne-am
distrat pe cinste si am vizitat locuri frumoase. Sperăm să
revenim cu drag la dumneavoastră.
Mulţumim pentru tot, cu respect Angelina Popa si elevii
Dima Elena, Popa Andreea și Ivanov Mihail
FE Moisil Printer Service SRL Brăila
Liceul Tehnologic "Grigore Moisil" Brăila
A fost un eveniment minunat graţie căruia am reușit să
dobândim experienţă în antreprenoriat și să luăm startul
în devenirea noastră ca economiști trecând prin probele
concursului. Dorim ca această experienţă să se repete
anul viitor.
FE IDEAL SA, clasa a XI-a A
Colegiul Economic “Nicolae Titulescu“

Participanţii la târg s-au întrecut în cele zece 11 competiţii
organizate: stand, materiale promoţionale, catalog creativ
și profesional, prezentarea firmei, tranzacţii, pagină web,
vânzător, spot, mascotă și ”Cea mai bună firmă la toate
secţiunile” și au fost recompensaţi cu cupe, premii și
menţiuni.
În „lumea virtuală a afacerilor”, în care își desfășoară
activitatea „firmele de exerciţiu” iniţiate de elevi, toţi sunt
câștigători, având șansa:
 de a exersa conform uzanţelor comerciale, procesul
de negociere și tranzacţionare, în mod direct cu alte firme
de exerciţiu;
 de a pune în practică noţiunile teoretice învăţate.
Voi încheia materialul cu câteva impresii transmise de
participanţii la târg:

Târgul firmelor de exerciţiu mi-a oferit ocazia de a învăţa
mai multe lucruri despre activităţile unei firme reale, despre
munca pe care trebuie să o depunem pentru ca totul să
iasă așa cum ne planificăm. Am învăţat de asemenea să
lucrez în echipă, să-mi respect colegii și munca acestora.
A fost o experienţă extraordinară pe care aș repeta-o cu
mare plăcere.
Indrecan Sorina, director executiv FE Decostar SRL
CENT Baia Mare
A fost un târg reușit. Mulţumim pentru premiu și aprecieri.
Prof. Monica Borodi – coordonator FE Klas Med SRL
Liceul Tehnologic Marmaţia Sighetu Marmaţiei
Vă mulţumim pentru găzduire și pentru buna organizare.
Am fi fost bucuroși dacă obţineam un premiu mai important,
dar cu siguranţă ne vom strădui anul viitor să îl obţinem.
Mulţumim pentru colaborare.
Prof. ec. ALINA ȘCHIOP - coordonator FE Good Life SRL
Colegiul Economic “Iulian Pop“ Cluj-Napoca
prof. Mariana Mitrea – coordonator proiect
Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare
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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: 29 de luni, în perioada 01 decembrie 2012 – 30 aprilie 2015
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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administrative teritoriale 2 municipii, Baia Mare și Sighetu Marmaţiei,
11 orașe și 63 de comune.
Maramureșul de Est – Istoric – cuprinde: municipiul Sighetu
Marmaţiei, orașele: Borșa, Dragomirești, Săliștea de Sus, Vișeu de
Sus și 31 de comune care au împreună 208.591 locuitori (41,24%)
din populaţia judeţului. În această zonă se află numai 2.900 de
firme (24,55%) din totalul firmelor judeţului.
Maramureșul de Vest cuprinde municipiul Baia Mare, orașele:
Baia Sprie, Cavnic, Seini, Șomcuta Mare, Tăuţii Măgherăuș, Târgu
Lăpuș, Ulmeni și 32 de comune, cu o populaţie de 297.197 locuitori
(58,76%). Aici se află 8.915 firme (75,45%) din totalul firmelor
maramureșene care au raportat bilanţuri.
b ) Gradul de încărcare cu societăţi comerciale
Gradul de încărcare cu societăţi comerciale reprezintă numărul de
societăţi raportat la 10.000 locuitori.
Astfel, în 2013, media pe judeţ a fost de 233,60 firme/10.000
locuitori, în scădere cu 16,18 firme la 10.000 locuitori faţă de 2012;
media pe zona Maramureșul de Vest a fost de 299,97 firme/
10.000 locuitori, cu o scădere de 24,40 firme/ 10.000 locuitori faţă
de 2012; media pe zona Maramureșul de Est a fost de 139,03
firme/10.000 locuitori, cu o scădere de 7,07 firme/ 10.000 de
locuitori; media pe zona urbană a judeţului a fost de 327,16
firme/10.000 locuitori; media în mediul rural al judeţului a fost
de 100,66 firme/10.000 locuitori; municipiul Baia Mare are
479,11 firme/10.000 locuitori, în scădere cu 59,53 firme la 10.000
locuitori; municipiul Sighetu Marmaţiei are 236,92 firme/10.000
locuitori.
Datele de mai sus ne conduc la următoarele concluzii:
• În privinţa existenţei densităţii de societăţi comerciale între
cele două zone ale judeţului, zona Maramureșul de Vest cu 299,97
firme/10.000 locuitori are mai mult cu 66,37 firme/10.000 locuitori
faţă de media judeţului și cu 160,94 firme/10.000 de locuitori faţă de
zona Maramureș de est – istoric;
• Aceeași diferenţă, dar mult mai accentuată, există între numărul
de societăţi comerciale din zona urbană, care este de 327,16 firme/
10.000 locuitori și zona rurală care are numai 100,66 firme/10.000
locuitori, cu o diferenţă de 226,50 firme la 10.000 locuitori
• În cazul celor două municipii numărul de societăţi comerciale
la 10.000 locuitori este: municipiul Baia Mare având 479,11 firme/
10.000 locuitori, mai mult cu 242,19 firme/10.000 locuitori faţă de
municipiul Sighetu Marmaţiei.
Aceste aglomerări de firme, diferite între vestul și estul judeţului,
dintre zonele urbane și cele rurale, ne conduc nemijlocit la concluzia
care confirmă că, dezvoltarea diferenţiată și disproporţionată a
economiei și a resurselor umane, materiale și financiare proprii, a
localităţilor din aceste zone, stau la baza efectelor negative, economice
și sociale, care determină nemulţumiri justificate în rândul locuitorilor
aflaţi în zonele în continuare defavorizate ale judeţului – Maramureșul
istoric și localităţile rurale.
Numărul de firme/ 10.000 locuitori a scăzut cu sub 5% în zona de
est iar în zona de vest media a scăzut cu 7,52%, iar în mediul rural a
scăzut nesemnificativ, cu 1,02%, în mediul urban scăzând cu 8,92%.
c ) Contribuţia fiecărei zone la rezultatele judeţului
Situaţia economico-financiară pe cele două zone – Maramureșul
de Est și Maramureșul de Vest – raportată la realizările pe întreg
judeţul, se prezintă astfel:

Maramureșul de Est – istoric – a realizat o cifră de afaceri de
1.919,21 mil lei (16,12%), un profit brut de 103,50 mil. lei (14,28%) și
pierderi în sumă totală de 46,48 mil. lei (14,85%) cu un personal
angajat de 15.089 salariaţi (20,74%). Productivitatea muncii a fost
de 127,19 mii lei/salariat.
Maramureșul de Vest a realizat cifra de afaceri de 9.987,91
mil. lei (83,88%), un profit brut de 621,09 mil. lei (85,72%), pierderi
de 266,56 mil. lei (85,15%) și salariaţi 57.649 angajaţi (79,26%).
Productivitatea muncii a fost de 173,25 mii lei/salariat.
d ) Indicatorii economico-financiari pe medii Urban Rural
Analizând principalii indicatorii economico-financiari în profil
teritorial – localităţi din mediul urban – constatăm următoarele:
Cifra de afaceri în zona urbană a fost 9.325,25 mil. lei (78,32%
din totalul înregistrat la nivelul judeţului), din care se distanţează
Baia Mare cu 6.445,50 mil. lei (54,13%), urmând Sighetu Marmaţiei
cu 7,16%, Târgu Lăpuș cu 4,12%, Vișeu de Sus cu 2,72%, Tăuţii
Măgherăuș cu 2,62%, Baia Sprie cu 2,42%, Borșa cu 2,25%, și Seini
cu 1,27%. Restul orașelor au fiecare o contribuţie cuprinsă între
0,59% Ulmeni și 0,08% Dragomirești.
Analizând principalii indicatorii economico-financiari în profil
teritorial – localităţi din mediul rural – constatăm următoarele:
Cifra de afaceri în zona rurală pe total judeţ raportată în
bilanţuri a fost de 2.581,87 mil. lei (21,68% din total judeţ). Din cele
63 de comune se remarcă cu rezultate de excepţie comunele limitrofe
orașelor și municipiilor și în mod deosebit cele care printr-o politică
chibzuită a consiliilor locale și a primarilor s-au orientat pentru
atragerea de investitori străini sau autohtoni oferindu-le diferite
facilităţi. Pe primul loc se află comuna Fărcașa în care se realizează o
cifră de afaceri de 944,01 mil. lei (7,93% din cifra totală a judeţului),
urmată în ordine descrescătoare de comuna Recea cu 475,42 mil. lei
(3,99%), Dumbrăviţa cu 209,37 mil. lei (1,76%), Satulung cu 94,64
mil. lei (0,79%), Ardusat cu 82,21 mil.lei (0,69%), Moisei cu 75,86 mil.
lei (0,64%).
Profitul brut realizat de firme în profil teritorial se prezintă
astfel:
În zona urbană s-au realizat 554,12 mil. lei (76,47%) din profitul
total realizat în judeţ, din care municipiul Baia Mare deţine 401,62
mil. lei (55,43% din profitul realizat la nivelul judeţului). Urmează
municipiul Sighetu Marmaţiei care deţine 5,69%. Restul orașelor –
11 la număr – deţin împreună 15,35% din care se pe primele poziţii
sunt Tăuţii-Măgherăuș cu 4,72%, Borșa cu 2,49% și Baia Sprie cu
2,38%.
În zonă rurală profitul brut realizat pe total judeţ a fost de
170,47 mil. lei (23,53%). Firmele din comuna Fărcașa au realizat 61,04
mil. lei (8,42% din profitul total al judeţului), comuna Dumbrăviţa
42,68 mil. lei (5,89%), comuna Recea 15,66 mil. lei (2,16%) și Moisei
cu 4,45 mil. lei (0,61%).
În zona urbană pierderile înregistrate au fost de 278,46 mil. lei
(88,95%), din care municipiul Baia Mare deţine 213,53 mil. lei
(68,21%) din pierderile înregistrate la nivelul judeţului. Celelalte
unităţi urbane înregistrează diferenţa de 64,94 mil. lei (20,74%), din
care 20,07 mil. lei (6,41%) municipiul Sighetu Marmaţiei.
Pierderile înregistrate în firmele din zona rurală au fost de
11,05% din totalul înregistrat al judeţului.
Numărul salariaţilor raportaţi și localizaţi în zona urbană a
Continuare în pag. a 6-a
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fost de 61.776 salariaţi, reprezentând 84,93%
din totalul salariaţilor înregistraţi în
bilanţurile firmelor din judeţ. În municipiul
Baia Mare numărul de salariaţi este de
41.052, respectiv 56,44% din totalul judeţului.
În municipiul Sighetu Marmaţiei au fost
raportaţi în bilanţurile pe anul 2013 un număr
de 7.435 salariaţi (10,22%). În cele 11 orașe
numărul de salariaţi este de 13.289, adică
18,27% din angajaţii din judeţ. Orașe care au
reprezentare mai semnificativă a numărului
de salariaţi sunt: Baia Sprie cu 3,60%, Târgu
Lăpuș cu 3,44%, Borșa cu 3,05%, și Vișeu de
Sus cu 2,81%.
În zona rurală au lucrat 10.962 salariaţi
(15,07%) din totalul judeţului. Au fost
localităţi comunale care au avut salariaţi
angajaţi în firmele din comună cu mult peste
unele orașe. În comuna Fărcașa 2.263 salariaţi
(3,11%) lucrau în cele 61 de firme; în comuna
Recea, în cele 227 de firme au lucrat 1.895
salariaţi (2,61%); în comuna Dumbrăviţa au
lucrat 742 angajaţi (1,02%) în 58 de firme, în
Moisei 504 angajaţi în 147 firme (0,69%), în
comuna Cicârlău, în cele 71 de firme, au lucrat
451 salariaţi (0,62%), iar în comuna Satulung,
în cele 63 de firme, au lucrat 412 salariaţi
(0,57%).
Productivitatea muncii în zona urbană a
fost de 150,95 mii lei/salariat, iar în zona
rurală de 235,53 mii lei/salariat.
Concluzii și propuneri finale
O primă concluzie este aceea că zona
municipiului Baia Mare este cea mai
dezvoltată zonă din judeţ, din punct de vedere
economic. De asemenea din datele prelucrate
se desprinde o viitoare zonă metropolitană,
în jurul municipiului Baia Mare, care poate
să cuprindă orașele: Baia Sprie, Tăuţii
Măgherăuș și comunele Recea, Satulung,
Cicârlău, Coltău, Groși, Șișești.
O altă concluzie este confirmarea că zona
Maramureșului de est (istoric) are o rămânere
în urmă, cronicizată, care trebuie repusă în
circuitul economiei, având în vedere
resursele de care dispune zona din punct de
vedere a resurselor umane și naturale:
minereuri, minerale și roci utile – din care
reţinem, în afară celor de metale preţioase
și neferoase, rocile utile (marmură, tuf
vulcanic, zeolite, travertin), ape minerale,
rezerve forestiere, potenţial energetic eolian
și hidroenergetic pe râurile superioare, zone
de pășuni alpine pentru zootehnie, zone
montane și subcolinare pentru creșterea

animalelor și pomicultură, apicultură
ecologice, locaţii balneoclimaterice și de
tratament în special saline, industria lemnului
și a mobilei, industria laptelui și a cărnii,
industria băuturilor nealcoolice, producerea
de gemuri și sucuri din fructe și fructe de
pădure, îmbuteliere de ape minerale, turism
de agrement, agroturism, activităţi și hrană
ecologică sau biologică tradiţionale, turism
pentru sporturile de iarnă și de vară, turism
ecumenic, turism pentru sărbători și obiceiuri
tradiţionale, organizarea de evenimente și
excursii cinegetice, inclusiv acţiuni
vânătorești și multe alte activităţi.
Continuarea urmărilor efectelor
crizei
Urmările efectului crizei se va resimţi încă
mult timp. Pentru aceasta trebuie să elaborăm
noi strategii de dezvoltare și creștere
economică folosind eficient resursele locale
și regionale de care dispunem. Considerăm
că sectoarele agriculturii cu ramurile sale,
turismul, industria lemnului și mobilei,
alimentară, industria produselor eco și bio
ș.a. care să cuprindă microîntreprinderile și
IMM-urile, se pretează unor transformări
rapide, cu costuri modeste. Pentru aceasta
forma actuală de organizare în societăţi /
forme comerciale individuale și dispersate
nu pot să mai existe și să funcţioneze.
Organizarea de forme asociative patronale
sau profesionale puternice din punct de
vedere al forţei economice și financiare, la
nivel zonal sau judeţean ar asigura o
dezvoltare puternică care să reziste
concurenţei cu marile companii străine care
ne stăpânesc la ora actuală. Asociaţii
puternice pe domenii de activitate, zonale,
cu o infrastructură consolidată poate să
asigure dezvoltarea și creșterea economică
a judeţului. Această formă organizaţională
va asigura locuri de muncă și va atrage
revenirea în ţară a celor care au emigrat și
care de fapt reprezintă forţa de muncă cea
mai activă a Maramureșului.
Conceptul de dezvoltare economică
a judeţului
Pe termen mediu și lung judeţul are nevoie
de un proiect privind dezvoltarea economică
având la bază resursele umane și materiale
precum și poziţia geo-politică vis-a-vis de
Europa Centrală, de Vest și Europa de Est.
Pentru aceasta este nevoie de formarea unor
colective de lucru multi și pluri disciplinare,
la care, Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș prin specialiștii săi poate să se

implice și să sprijine cu expertiza lor și cu mai
multe informaţii care pot fi localizate la nivel
de localitate, microregiune sau zonă
geografică inclusiv la nivel de sat. Confirmăm
încă o dată utilitatea noastră în dezvoltarea
economică și socială a judeţului dar și
necesitatea încheierii de parteneriate cu
organele executive și legislative din
administraţiile locală și judeţeană, pentru
folosirea ofertei noastre, pe care o oferim
dezinteresat, și echidistant mediului politic
și de afaceri maramureșean.
Oferim rolul pe care-l avem, de interfaţă
între mediul de afaceri și mediul politic –
administrativ local și judeţean, prin aducerea
oamenilor de afaceri la locurile de întâlnire
cu administraţia locală, judeţeană, cu
instituţiile deconcentrate ale guvernului în
teritoriu, cu parlamentari, cu miniștri și
personal din executivul ţării, indiferent de
culoarea lor politică inclusiv cu ambasadorii
și reprezentanţii ambasadelor române sau
străine sau cu oamenii de afaceri străini pe
care îi atragem pe meleagurile
maramureșene. Toţi aceștia vor putea să
beneficieze de informaţii clare și pertinente,
complete, ad hoc sau într-un timp rezonabil,
pe baza expertizei și a bazei de date de care
dispunem dar și a seriozităţii cu care tratăm
cererile și dorinţele celor care apelează la
serviciile noastre.
Suntem o instituţie cu un istoric în lume
de peste 4 secole și în România de peste un
secol și jumătate, înfiinţată din iniţiativa
oamenilor de afaceri, de societatea civilă, ca
o necesitate de a se crea o instituţie
reprezentativă a apărării intereselor
membrilor săi și a oamenilor de afaceri, a
comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile
publice și cu organismele din ţară și din
străinătate, pentru o dezvoltare a unei
economii reale și sănătoase.
Instituţia noastră, prin lege, este o
organizaţie neguvernamentală, autonomă,
apolitică, fără scop patrimonial, care nu este
bugetată de către stat, astfel încât, ea este
printre puţinele ONG-uri care manifestă o
independenţă faţă de schimbările mediului
politic și care este o portavoce a unor
nemulţumiri, insatisfacţii sau încălcări
legislative, cu consecinţe și urmări grave
asupra mediului de afaceri sănătos și în mod
special în apărarea IMM, victime ale unor
legi prohibite pentru ele, precum și a unor
atitudini antieconomice și restrictive
dezvoltării locale și regionale pe criterii
politice cu efecte negative în lumea afacerilor
și a concurenţei loiale.
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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.
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Standarde aprobate de Asociaţia de Standardizare din
România (ASRO) în lunile SEPTEMBRIE - NOIEMBRIE 2014
În perioada 01.09.2014 – 30.11.2014 ASRO a
aprobat 627 standarde din care 59 standarde
sunt traduse. Vă prezentăm mai jos câteva
standarde aprobate în această perioadă. În listă
se prezintă Clasificarea internaţională a
standardelor (ICS), indicele și titlul
standardelor.
03.120.10; SR EN 16247-2:2014; Audituri
energetice. Partea 2: Clădiri
03.120.10; SR ISO 10008:2014;
Managementul calităţii. Satisfacţia clientului. Linii
directoare pentru tranzacţii comerciale electronice
de tipul de la afacere la consumator
03.100.30; SR EN ISO 9606-1:2014;
Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea
1: Oţeluri
03.100.40; SR ISO 21500:2014; Linii
directoare pentru managementul de proiect
07.100.20; SR EN ISO 9308-2:2014;
Calitatea apei. Numărarea de Escherichia coli și
de bacterii coliforme. Partea 2: Metoda numărului
cel mai probabil
11.040.10; SR EN ISO 10079-2:2014;
Aspiratoare medicale. Partea 2: Aspiratoare
medicale acţionate manual
11.040.10; SR EN ISO 11499:2014;
Stomatologie. Cartușe de unică folosinţă pentru
anestezii locale
11.080.01; SR EN ISO 13408-1:2011;
Tratament aseptic pentru produse de îngrijire a
sănătăţii. Partea 1: Cerinţe generale
13.020.10; SR EN ISO 14051:2012;
Managementul mediului - Contabilitatea fluxului
de materiale. Cadru general
13.080.10; SR EN ISO 10693:2014; Calitatea
solului. Determinarea conţinutului de carbonaţi.
Metoda volumetrică
13.220.20; SR EN 54-3:2014; Sisteme de
detectare și de alamă la incendiu. Partea 3:
Dispozitive de alarmare la incendiu. Sonerii
13.260; SR EN 61477:2009/AC:2014; Lucrări
sub tensiune. Prescripţii minime pentru utilizarea
sculelor, dispozitivelor și echipamentelor
13.310; SR EN 50131-3:2009/AC:2014;
Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă împotriva
efracţiei și jafului armat. Partea 3: Echipament
de control și afișare
13.320; SR EN 50131-2-7-1:2013/A1:2014;
Sisteme de alarmă. Sisteme de alarmă la efracţie
și jaf armat. Partea 2-7-1: Detectoare de efracţie.
Detectoare de spargere geam (acustice)

13.320; SR EN 50518-2:2014; Centru de
monitorizare și recepţie a alarmelor. Partea 2:
Cerinţe tehnice
13.340.20; SR EN 14052+A1:2013; Căști de
protecţie de înaltă performanţă pentru industrie
13.340.20; SR EN ISO 12311:2014;
Echipament individual de protecţie. Metode de
încercare pentru ochelari de soare și articole
asociate
13.340.20; SR EN ISO 12312-1:2014; Protecţia
ochilor și a feţei. Ochelari de soare și articole
asociate. Partea 1: Ochelari de soare pentru uz
general
13.340.40; SR EN 13277-7:2009;
Echipament de protecţie pentru artele marţiale.
Partea 7: Cerinţe și metode de încercare
suplimentare pentru protectori pentru mână și
picior
13.340.40; SR EN 15613:2009; Genunchiere
și cotiere de protecţie pentru sporturi de sală.
Cerinţe de securitate și metode de încercare
17.220.20; SR EN 61869-4:2014/AC:2014;
Transformatoare de măsură. Partea 4: Prescripţii
particulare pentru transformatoare de măsură
combinate
19.040; SR EN 60721-2-3:2014; Clasificarea
condiţiilor de mediu. Partea 2-3: Condiţii de mediu
prezente în natură. Presiune atmosferică
21.060.20; SR EN ISO 21670:2014; Elemente
de asamblare. Piuliţe hexagonale pentru sudare,
cu guler
25.220.60; SR EN 13523-9:2014; Vopsire
continuă în bandă a metalelor. Metode de
încercare. Partea 9: Rezistenţa la imersie în apă
27.160; SR HD 60364-7-712:2005/AC:2014;
Instalaţii electrice în construcţii. Partea 7-712:
Prescripţii pentru instalaţii și amplasamente
speciale. Sisteme de alimentare cu energie solară
fotovoltaică (PV)
29.140.40; SR EN 60598-2-22:2004/
AC:2014; Corpuri de iluminat. Partea 2-22:
Condiţii speciale. Corpuri de iluminat pentru
iluminatul de siguranţă
29.240.20; SR EN 61477:2009/AC:2014;
Lucrări sub tensiune. Prescripţii minime pentru
utilizarea sculelor, dispozitivelor și
echipamentelor
33.060.01; SR EN 302 895 V1.1.1:2014;
Sisteme Inteligente de Transport (ITS). Comunicaţii
între vehicule. Aplicaţii de bază. Hartă dinamică
locală (LDM)

35.240.60; SR EN 16571:2014; Tehnologia
informaţiei. Procesul de evaluare a impactului
asupra vieţii private al aplicaţiilor RFID
43.040.10; SR EN 50436-2:2014; Dispozitiv
anti-demaraj în prezenţa alcoolului. Metode de
încercare și prescripţii de performanţă. Partea 2:
Aparate echipate cu muștiuc, utilizate pentru
măsurarea concentraţiei de alcool din aerul
expirat, în scop preventiv general
43.040.15; SR EN ISO 18542-2:2014; Vehicule
rutiere. Terminologie standardizată pentru
informare asupra reparaţiei și mentenanţei (RMI).
Partea 2: Cerinţe de implementare a proceselor
standardizate, autoritate de înregistrare
43.150; SR EN ISO 8098:2014; Biciclete.
Cerinţe de securitate pentru bicicletele pentru copii
mici
53.020.20; SR EN 13000+A1:2014; Instalaţii
de ridicat. Macarale mobile
67.050; SR EN 14164:2014; Produse
alimentare. Determinarea vitaminei B6 prin
cromatografie de lichide de înaltă performanţă
67.100.10; SR EN ISO 16297:2014; Lapte.
Enumerarea bacteriilor. Protocol pentru evaluarea
metodelor alternative
67.260; SR EN 12042:2014; Mașini pentru
industria alimentară. Divizoare automate. Cerinţe
de securitate și igienă
71.100.80; SR EN 15362:2014; Produse
chimice utilizate pentru tratarea apei din piscine.
Carbonat de sodiu
73.100.01; SR EN 1127-2:2014; Atmosfere
explozive. Prevenirea și protecţia la explozie.
Partea 2: Concepte fundamentale și metodologie
pentru minerit
75.060; SR EN ISO 15970:2014; Gaz natural.
Măsurarea proprietăţilor. Proprietăţi volumetrice:
densitate, presiune, temperatură și factor de
compresibilitate
75.060; SR EN ISO 15971:2014; Gaz natural.
Măsurarea proprietăţilor. Putere calorifică și indice
Wobbe
75.080; SR EN ISO 12937:2001/C91:2014;
Produse petroliere. Determinarea apei. Metoda
de titrare coulometrică Karl Fischer
75.140; SR EN 12597:2014; Bitum și lianţi
bituminoși. Terminologie
75.160.10; SR EN ISO 17225-1:2014;
Biocombustibili solizi. Specificaţii și clase de
combustibili. Partea 1: Cerinţe generale
Continuare în pag. a 10-a
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ÎN ANUL 2015 SE DĂ STARTUL IN AFACERI!
ȘI TU POŢI FII ÎNTREPRINZĂTOR: ÎNFIINŢEAZĂ ACUM UN SRL-D!
De ce SRL-D?
Pentru că, prin programul pentru stimularea înfiinţării
și dezvoltării microîntreprinderilor de către
întreprinzătorii debutanţi, puteţi beneficia de o serie de
facilităţi, inclusiv acordarea unei alocaţii financiare
nerambursabile de maxim 10.000 euro

Care sunt condiţiile pentru obţinerea
facilităţilor?
Microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul
debutant trebuie sa îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii:
· este societate cu răspundere limitată care
funcţionează pe durată nedeterminată, în condiţiile
Legii nr. 31/1990;
· este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca
asociat unic, sau de cel mult 5 întreprinzători debutanţi
asociaţi;
· este administrată de asociatul unic, de unul sau
mai mulţi administratori dintre asociaţi.
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș invită pe
toţi cei care nu au mai deţinut si nu deţin calitatea de
acţionar, asociat al unei întreprinderi constituite in

Spaţiul Economic European și care doresc să
înfiinţeze o societate cu răspundere limitată debutant (SRL-D) să se adreseze Centrului de
Asistenţă și Consultanţă pentru Societăţi Comerciale
pentru a beneficia, în condiţii de operativitate și
profesionalism, de următoarele servicii:
· informaţii privind condiţiile de înfiinţare;
· informaţii privind regimul fiscal;
· informaţii privind facilităţile și obligaţiile
întreprinzătorilor debutanţi;
· asistenţă, consultanţă și întocmire documentaţii
pentru înfiinţarea firmei;
· înregistrarea documentaţiilor la Registrul Comerţului;
· informaţii privind demersurile necesare pentru
funcţionarea și autorizarea activităţilor și obţinerea
facilităţilor.

NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI !
Informaţii suplimentare la sediul Camerei de Comerţ
si Industrie Maramureș din Baia Mare, bd. Unirii, nr.
16, et. 3, cam. 10, tel. 0262 221510, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro.Persoana de contact: Dumitru
Claudia.

Standarde aprobate de Asociaţia de Standardizare din
România (ASRO) în lunile SEPTEMBRIE - NOIEMBRIE 2014
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75.160.10; SR EN ISO 20346:2014;
Echipament individual de protecţie. Încălţăminte
de protecţie
77.040.10; SR EN ISO 10275:2014; Materiale
metalice. Table și benzi. Determinarea
coeficientului de ecruisare la tracţiune
79.040; SR EN 1912:2012; Lemn de
construcţie. Clase de rezistenţă. Încadrarea claselor
și speciilor prin examinare vizuală
87.040; SR EN 16492:2014; Vopsele și lacuri.
Evaluarea degradării suprafeţelor acoperite
provocată de ciuperci și alge
87.100; SR EN 50050-2:2014; Echipament
manual de pulverizare electrostatică. Cerinţe de
securitate. Partea 2: Echipament manual de
pulverizare a pulberilor inflamabile de acoperire
91.060.10; SR EN 1838:2014; Aplicaţii ale
iluminatului. Iluminat de urgenţă
91.060.30; SR EN 16481:2014; Scări de lemn.
Proiectarea structurii. Metode de calcul
91.100.10; SR CEN/TR 14245:2014; Ciment.

Ghid pentru aplicarea EN 197-2 Evaluarea
conformităţii
91.100.10; SR EN 13950:2014; Panouri
compozite din plăci de gips-carton pentru izolare
termică/acustică. Definiţii, condiţii și metode de
încercări
91.100.23; SR EN ISO 10545-8:2014; Plăci
și dale ceramice. Partea 8: Determinarea dilatării
termice liniare
91.100.25; SR EN 772-1:2011; Metode de
încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 1:
Determinare a rezistenţei la compresiune
91.100.25; SR EN 772-16:2011; Metode de
încercare a elementelor pentru zidărie. Partea
16: Determinare dimensiuni
91.140.01; SR EN ISO 15758:2014;
Performanţa higrotermică a echipamentelor
pentru construcţii și a instalaţiilor industriale.
Calculul difuziei vaporilor de apă. Sisteme de
izolare a conductelor reci
91.140.60; SR EN ISO 4064-1:2014; Contoare
pentru apă potabilă rece și apă caldă. Partea 1:
Cerinţe metrologice și tehnice

93.030; SR EN 14654-1:2014; Managementul
și controlul operaţiunilor de curăţare în reţelele
de canalizare. Partea 1: Curăţare
97.040.20; SR EN 61591:2000/A11:2014;
Hote de bucătărie și alte extrageri de fum de
gătit pentru utilizare casnică. Metode de măsurare
a performanţelor
97.220.30; SR EN 957-6+A1:2014;
Echipamente de antrenament staţionare.
Partea 6: Banda de alergat, cerinţe de
securitate și metode de încercare specifice
suplimentare
Lista completă a standardelor aprobate în
această perioadă este prezentată pe site CCI
Maramureș - Standarde noi aprobate în
perioada SEPTEMBRIE - NOIEMBRIE 2014
(pe domenii de activitate - ordinea ICS)
Pentru informaţii suplimentare nu ezitaţi să
ne contactaţi la sediul CCI Maramureș, la telefon
0262-221510, 0362-405303, fax 0262
225794, sau prin e-mail la cci_mm@ccimm.ro.
Persoana de contact Mihail Mărășescu.

HERMES CONTACT

BREVIAR
JURIDIC

♦ HOTĂRÂRE nr
nr.. 6 din 30 iulie 2014
pentru aprobarea Normelor de certificare
a declaraţiilor fiscale ale contribuabililor
(MO nr. 883 din 4 decembrie 2014)
♦ LEGE nr
nr.. 159 din 4 decembrie 2014
pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/
2009 privind Codul penal (MO nr. 887 din 5
decembrie 2014)
♦ ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr
nr.. 77 din
3 decembrie 2014 privind procedurile
naţionale în domeniul ajutorului de stat,
precum și pentru modificarea și
completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
(MO nr. 893 din 9 decembrie 2014)
♦ ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr
nr.. 79 din
10 decembrie 2014 pentru modificarea și
completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
(MO nr. 902 din 11 decembrie 2014)
♦ HOTĂRÂRE nr
nr.. 1.091 din 10
decembrie 2014 pentru stabilirea salariului
de bază minim brut pe ţară garantat în plată
(MO nr. 902 din 11 decembrie 2014)
♦ ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr
nr.. 80 din
10 decembrie 2014 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal și a altor acte normative (MO nr. 906
din 12 decembrie 2014)
♦ HOTĂRÂRE nr
nr.. 1.073 din 26 noiembrie
2014 pentru modificarea și completarea
Procedurilor privind accesul la măsurile
pentru stimularea ocupării forţei de muncă,
modalităţile de finanţare și instrucţiunile de
implementare a acestora, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 (MO nr.
908 din 15 decembrie 2014)
♦ ORDIN nr
nr.. 561 din 24 noiembrie 2014
pentru punerea în aplicare a
Regulamentului privind procedura de
constatare și sancţionare a practicilor de
concurenţă neloială (MO nr. 918 din 17
decembrie 2014)
♦ LEGE nr
nr.. 171 din 16 decembrie 2014
pentru declararea zilei de 24 ianuarie - Ziua
Unirii Principatelor Române ca zi de
sărbătoare naţională (MO nr. 922 din 18
decembrie 2014)
♦ ORDIN nr
nr.. 594 din 15 decembrie 2014
privind modificarea Ordinului președintelui
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele
măsuri de informare a consumatorilor
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Acte normative publicate în
Monitorul Oficial

(MO nr. 937 din 22 decembrie 2014)
♦ ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr
nr.. 85 din
12 decembrie 2014 pentru aprobarea unor
măsuri de eficientizare a sistemului de
gestionare a instrumentelor structural (MO
nr. 940 din 22 decembrie 2014)
nr.. 3.998 din 18 decembrie
♦ ORDIN nr
2014 privind modificarea și completarea
Ordinului președintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru
aprobarea Procedurii de soluţionare a
cererilor de rambursare a taxei pe valoarea
adăugată formulate de către persoane
impozabile neînregistrate în scopuri de TVA
în România, stabilite în afara Comunităţii
(MO nr. 942 din 23 decembrie 2014)
♦ ORDIN nr
nr.. 1.297 din 17 decembrie
2014 privind aprobarea Ghidului
solicitantului - Condiţii specifice pentru
Cererea de propuneri de proiecte de tip
sistemic nr. 185 “Sprijin pentru integrarea
grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”,
finanţată prin Programul operaţional
sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”
2007-2013, domeniul major de intervenţie
6.2 “Îmbunătăţirea accesului și a
participării grupurilor vulnerabile pe piaţa
muncii” (MO nr. 945 din 23 decembrie 2014)
♦ ORDIN nr
nr.. 4.018 din 23 decembrie
2014 pentru modificarea Ordinului
președintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru
aprobarea modelului și conţinutului unor
formulare prevăzute la titlul III din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal (MO nr.
952 din 29 decembrie 2014)
♦ ORDIN nr
nr.. 4.019 din 23 decembrie
2014 privind prorogarea termenului
prevăzut la pct. 1 lit. a) și b) din anexa nr. 2
la Ordinul președintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011
privind declararea livrărilor/prestărilor și
achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional
de persoanele înregistrate în scopuri de TVA
și pentru aprobarea modelului și
conţinutului declaraţiei informative privind
livrările/prestările și achiziţiile efectuate pe
teritoriul naţional de persoanele
înregistrate în scopuri de TVA (MO nr. 952
din 29 decembrie 2014)
♦ ORDIN nr
nr.. 1.338 din 22 decembrie 2014

pentru aprobarea Ghidului solicitantului Condiţii specifice pentru Cererea de
propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 186
“Competenţe pentru competitivitate în
domeniul medical - transplant de organe,
ţesuturi și celule”, finanţată prin Programul
operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor
umane” 2007-2013, domeniul major de
intervenţie 3.2 “Formare și sprijin pentru
întreprinderi și angajaţi pentru promovarea
adaptabilităţii” (MO nr. 954 din 29 decembrie
2014)
♦ ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr
nr.. 92 din
29 decembrie 2014 pentru reglementarea
unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea
unor acte normative (MO nr. 957 din 30
decembrie 2014)
♦ HOTĂRÂRE nr
nr.. 1.154 din 23
decembrie 2014 privind întreprinderea
unor măsuri financiare aferente aplicaţiilor
de plată nr. 33, 34 și 36, transmise Comisiei
Europene în anul 2013, și altor aplicaţii de
plată, în cadrul Programului operaţional
sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”
(POSDRU) 2007-2013 (MO nr. 958 din 30
decembrie 2014)
♦ HOTĂRÂRE nr
nr.. 1.173 din 29 decembrie
2014 pentru modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia
de reînnoire a avizelor de încadrare a
locurilor de muncă în condiţii deosebite (MO
nr. 962 din 30 decembrie 2014)
♦ ORDIN nr
nr.. 1.802 din 29 decembrie 2014
pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind situaţiile financiare anuale individuale
și situaţiile financiare anuale consolidate (MO
nr. 963 din 30 decembrie 2014)
♦ ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr
nr.. 91 din
23 decembrie 2014 pentru modificarea și
completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia
operatorilor economici de a utiliza aparate
de marcat electronice fiscal (MO nr. 966 din
30 decembrie 2014)
ORDIN nr
nr.. 1.798 din 29 decembrie 2014
pentru modificarea și completarea Normelor
metodologice privind utilizarea și completarea
ordinului de plată pentru Trezoreria Statului
(OPT), aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 246/2005 (MO nr. 967
din 30 decembrie 2014)

HERMES CONTACT
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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)
OLANDA
OFERTE
• Din străinătate
CERERI
BULGARIA
 Firma este interesată în găsirea de
noi parteneri de cooperare pe terţe pieţe
în domeniul construcţii metalice. (5764)
 Dorește cooperare în domeniul
piscicol și agricol. Firma deţine teren agricol
și crescătorie piscicolă la Ruse fiind
interesată în proiecte investiţionale pe
domeniu. (5764)
FRANŢA
 Solicită galerii (tije) din lemn pentru
perdele. Firma are o experienţă de peste
30 de ani în domeniul distribuţiei de
produse nealimentare pentru casă și
familie, cu o reţea de cca. 400 de magazine
în Franţa și în străinătate. În caz de interes,
firma franceză solicită transmiterea
catalogului de produse. (5765)
 Solicită lemn tratat special pentru
construcţii imobile, de diverse dimensiuni.
Firma este specializată în construcţia de
imobile cu structura de lemn și caută
furnizori serioși, fiabili și certificaţi conform
normelor europene. Firma importă, în
general, 8000m3/an. (5766)

 Solicită articole din sticlă și
ceramică. Se caută numai producători din
România (cunoscători de limba engleză),
care au capacitate de producţie și export
în Olanda. Firmele romanești vor primi
comenzi de producţie și export conform
specificaţiilor partenerului extern. (5767)
POLONIA
 Firma poloneză este interesată să
importe din România articole de cristal,
sticlărie, porţelan și alte produse de uz
casnic, de bună calitate. Firmele românești
care produc și care doresc să exporte
aceste produse sunt rugate să transmită
prezentarea și oferta în limba engleză, la
importatorul polonez. (5762)
SENEGAL
 Dorește producere de încălţăminte,
pentru piaţa senegaleză și terţe pieţe, în
cadrul unei societăţi mixte, cu tehnologie,
materie primă (piele) și cadre tehnice din
România. În prezent există o fabrică
producătoare de încălţăminte din piele, cu
desfacere asigurată pe piaţa senegaleză.
Se dorește extinderea și tehnologizarea
acestei fabrici. (5763)

UNGARIA
 Vânzare imobil comercial la Oroshaza
pe suprafaţa de teren 5600 m2, cu facilităţi
bune, potrivit pentru orice fel de activitate
comercială. Spaţiul comercial are suprafaţa
de bază 1400m2, cu spaţii de depozitare,
birouri și se află în apropierea drumului
principal. Poate fi folosit ca depozit,
magazin, comercializare combustibil, salon
de prezentare. (5759)
 Firma se ocupă de producţia,
dezvoltarea
și
comercializarea
instrumentelor de măsurat din domeniul
electronicii
agricole.
Produce
umidometrele pentru cereale, sondele de
eșantionare manuale și automate,
rezervoarele de combustibil, echipamentele
de depozitare a recoltelor, echipamentele
de analiză a solului, sistemele tehnice de
siguranţă, cântarele, echipamentele de
laborator, analizatoarele de conţinut;
produce de asemenea aparatele GPS de
ghidare agricolă. (5760)
 Produce și oferă rezervoare WC cu
economie mare de apa. Rezervoarele sunt
cu montaj înalt și montaj la înălţime medie
și sunt brevetate de Oficiul Naţional pentru
Invenţii. (5761)

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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