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Noul site www.ccimm.ro
poartă de intrare către lumea afacerilor
Camera de Comerț și Industrie
Maramureș lansează în aceste zile
ale începutului de iulie noul său site
de prezentare - www.ccimm.ro. Cu
o interfață atractivă și grafică nouă,
toate serviciile și informațiile
detaliate ale instituției camerale vor
putea fi accesate de acum înainte
mult mai rapid, la o distanță de doar
o apăsare de buton.
Domnul FlorentinNicolae
Tuș,
președinte
CCI
Maramureș,
a
declarat : “Ne aflăm
în fața unei realizări
a instituției camerale
–
noul
site
www.ccimm.ro - o
poartă de intrare
către
serviciile
noastre
și
către
lumea
afacerilor,
pentru publicul care
devine din ce în ce
mai
tehnic,
cu
dorințe de informare în timp scurt și
cât mai concentrate, concrete. Este
un site modern destinat generației
secolului XXI. Suntem interesați să
ne promovăm serviciile și să fie
foarte cunoscute în comunitatea de

afaceri. Ne-am dorit un site facil
pentru a permite celor interesați să
se înscrie on-line mult mai rapid și
fără deplasări la sediul nostru.
Credem că noul site-ul va face ca
legătura între mediul de afaceri și
publicul larg să fie cât mai strânsă.“
Persoanele
care
doresc
o
cunoaștere amănunțită a activităților

Camerei de Comerț și Industrie
Maramureș pot intra din fața
calculatorului pe domeniile Cursuri,
Târguri/
expoziții,
Cafeneaua Oamenilor de Afaceri,
Consultanță sau Închirieri de spații

pentru evenimente. În partea de jos,
dreapta se va afla în permanență un
Calendar al lunii în curs, în care
echipa CCI Maramureș va încărca
fiecare eveniment pe zile, pentru ca
doritorii să afle în timp util ce îi
interesează. Nu în ultimul rând,
secțiunea Noutăți va prezenta cele
mai noi informații despre activitatea
instituției camerale,
informații de interes
pentru mediul de
afaceri și Buletinul
Informativ Hermes
Contact.
Mai
putem
menționa că site-ul
poate fi accesat de
pe
dispozitive
mobile, telefoane sau
tablete, la fel de bine
ca
de
pe
calculatoarele
clasice.
Site-ul
a
fost
conceput de o echipă
tânără de la Camera de Comerț și
Industrie Maramureș și a fost
realizat de specialiști ai firmei XYZ
Wise Company SRL Baia Mare.
Doina MACOVEI

Prima ediție Expo MARMAȚIA - expoziție de bunuri de larg consum
Din dorința de a veni în
sprijinul producătorilor și al
comercianților pentru a-și
lansa produse sau a-și
promova oferta de servicii pe
piața sigheteană, Camera de
Comerț
și
Industrie
Maramureș în parteneriat cu
Primaria Municipiului Sighetu
Marmației au organizat în
perioada 9-11 august, prima
ediție a expoziției de bunuri
de larg consum Expo Marmația.
Maramureșenii, dar și turiștii aflați în această perioadă în
capitala istorică a Maramureșului, au găsit la Expo Marmația

o gamă largă de produse, de la
îmbrăcăminte, încălțăminte,
până
la
materiale
de
construcții și mobilier.
Dl. Florentin-Nicolae Tuș,
președintele CCI Maramureș
declara: “Ne bucurăm să ne
aflăm la Sighet cu un
eveniment
economic
organizat de Camera de
Comerț
și
Industrie
Maramureș pentru a doua
oară în acest an. Primul a fost în luna februarie, un
Continuare în pag. a 2-a
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Urmare din pag. 1

eveniment pe teme de nuntă
și am spus atunci că și
Sighetu are nevoie de astfel
de
manifestări.
Am
beneficiat și de această dată
de suportul necondiționat al
administrației locale. Au fost
aproximativ 20 de firme care
au expus de la autoturisme,
articole de îmbrăcăminte și
încălțăminte, agenții de
turism, case de marcat.”
Dl. Horia Scubli, primar
Sighetu Marmației: “Vă
mulțumesc
pentru
evenimentul pe care l-ați
creat și sper că de la acest
început să trecem la o
tradiție și să ne întâlnim an
de an, astfel încât peste 25
de ani să fim la cea de-a 26-a
ediție a acestui eveniment”.
În
cadrul
deschiderii
oficiale a manifestării Expo
Marmația,
președintele
Camerei de Comerț și
Industrie Maramureș a oferit
diplome de excelență pentru
sprijinul
acordat
în
organizarea primei ediții
Expo Marmația primarului

Horia Scubli și directorului
Liceului Teoretic “Leowey
Klara”, Kosa
Tibor Attila. La
deschiderea
primei ediții a
participat și
prefectul
județului
Maramureș,
dl.
Vasile
Moldovan.
La
Expo
Marmația s-au
înscris
19
expozanți și anume:

 CONFSTAR
SA - confecții

SIMON
SHOES SRL încălțăminte

TOTAL
GROUP
PRODIMPEX
SRL – confecții
textile

CASE
CĂLDUROASE

SRL – izolații naturale
 GOLDPLANT NATURAL
SRL – produse naturiste
 ECOEFFICIENT SOLAR

SYSTEMS SRL – panouri
solare

URSA
MARE
–
reprezentanța Husqvarna

CORAMET
IMPORT
EXPORT – vopsele și tencuieli
decorative
 DELY STYLE – confecții
de damă
 ICOSIL COM SRL –
încălțăminte
 ROGOJAN CALIN
încălțăminte
din
piele
naturală

LKMART
SRL
–
îmbrăcăminte
femei
și
bărbați
 VLAROX FISCAL SRL –
case de marcat / soluții
fiscale de gestiune și stocuri
 SFARA TOURS – oferte
turistice
 ARCER SRL – tâmplărie
exterioară, mobilier, pliante
cu produse și servicii
 VIKING – materiale
construcții acoperiș
 BEVIDAM IMPEX SRL –
ciocolată de casă + dulciuri
 FOREVER LIVING –
produse aloe vera
 AUTO BECORO SRL –
prezentare auto RENAULT.
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Cafeneaua Oamenilor de Afaceri
Sesiune informativă privind legislația muncii
Camera de Comerț și Industrie
Maramureș
în
parteneriat
cu
Inspectoratul Teritorial de Muncă
Maramureș au organizat joi, 18 iulie
2019, la Centrul de Instruire și
Marketing ”Gheorghe Marcaș” „Cafeneaua Oamenilor de Afaceri”.
Seminarul de informare, ce a avut
ca temă principală ”Codul Muncii”, a
reunit
aproximativ
35
de
reprezentanți ai mediului de afaceri
din județul Maramureș. S-au purtat
discuții despre Legea 132/2019 care
odată cu data de 18 iulie a adus noi
modificări
și
completări
reglementărilor
privind
zilierii,

contractele
colective
de
muncă, regulamentul intern al
firmelor,
Ordonanța
de
Urgență Nr. 28 din 30 iunie
2015 pentru modificarea şi
completarea
Legii
nr.
344/2006 privind detașarea
salariaților în cadrul prestării
de servicii transnaționale și
alte subiecte de interes
abordate atât de participanți
cât și de dl. Mircea Onea, consilier
Relații Publice în cadrul ITM
Maramureș.
Dl. FLORENTIN-NICOLAE TUȘ,
președintele
CCI
Maramureș
menționa: ”Camera de Comerț și
Industrie Maramureș continuă să
organizeze
astfel
de
acțiuni,
indiferent de sezon. Considerăm că
este oportun să
venim în sprijinul
reprezentanților din
mediul de afaceri cu
sesiuni informative
cu
participare
gratuită, prin care să
le aducem în atenție
ultimele
noutăți
legislative
utile

“Next Generation”
În zilele de 16 și 17 iulie 2019 a fost organizată a XVII-a
ediție a concursului național de eseuri pe teme de consiliere în
carieră și în viață pentru elevi “Next Generation”, scopul
principal fiind reducerea numărului de şomeri în rândul
populaţiei tinere. Proiectul acestui concurs are la bază
parteneriatul dintre Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și
Instituția Prefectului Județului Maramureș, Consiliul Județean
Maramureș, Primăria Municipiului Baia Mare, Casa Corpului
Didactic Maramureş, Centrul
Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională
Maramureş, Direcţia Judeţeană
pentru Sport şi Tineret
Maramureş, Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Maramureş, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”
Maramureş şi Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş.
Atât la deschiderea oficială a evenimentului, cât și pe
parcursul acestuia au fost prezenți reprezentanți ai Camerei de
Comerț și Industrie Maramureș. În data de 17 iulie, dl Florentin
Tuş, președintele CCI Maramureș a susținut o sesiune de curs
interactivă în fața tinerilor, în cadrul căreia a prezentat instituția,
care e în top 10 ca performanță la nivel cameral național și le-a
vorbit tinerilor despre evoluția sa profesională.
Dl Florentin-Nicolae Tuș a absolvit Colegiul Național
”Gheorghe Șincai” și în 1997 Facultatea de Științe Economice
din cadrul Universității ”Babeș Bolyai”. La scurt timp după

pentru buna desfășurare a activității
firmelor
acestora.
Cafeneaua
Oamenilor de Afaceri din această
lună s-a bucurat de susținerea
partenerilor noștri de la Inspectoratul
Teritorial de Muncă Maramureș.
Apreciem că a fost și de această dată
o ediție interactivă, cu un dialog bine
structurat și util pentru cei prezenți”.
Tot în cadrul Cafenelei Oamenilor
de Afaceri, cei prezenți au fost
informați de către dl. Adrian
Nicolaescu
director
Târguri
Promovare CCI Maramureș, despre
noul site al Camerei de Comerț și
Industrie Maramureș și expoziția de
bunuri de larg consum, Expo
Marmația, de la Sighetu Marmației.
Oana DULF

terminarea facultății, a dat concurs la Camera de Comerț și
Industrie Maramureș unde a lucrat ca și economist, iar după un
an a devenit secretar general. A ocupat această funcție vreme
de 18 ani. În 2017 a fost numit director general, iar din 2018 a
preluat poziția de președinte al instituției camerale.
În discursul său, președintele CCI Maramureș le-a vorbit
tinerilor și despre cât de importantă este dezvoltarea personală.
”În fiecare moment avem ceva de învățat”, le-a transmis
Florentin Tuș celor prezenți în sală. ”Ajungi într-o poziție și viața
te poartă pe căile ei. Și ajungi să te implici și în alte lucruri, spre
exemplu voluntariatul. În 2005
am fost membru fondator al
Clubului Rotary Baia Mare, azi
președinte. Sunt și președintele
Asociației Antileucemie
Maramureș, înființată în anul
2004 din inițiativa Camerei de
Comerț si Industrie Maramureș, prin care sprijinim bolnavii cu
boli hematologice.
Parcursul școlar e urmat de o carieră profesională. Trebuie să
apreciem fiecare dintre noi ce avem și ce am primit de la
Dumnezeu, să încercăm cât putem să ajutăm. Sunt lucruri pe
care nu ar trebui să le ratați, sunt șanse care apar o singura
dată și s-ar putea să nu mai apară. Trebuie să știți să profitați
de ele. Cu cât sunteți mai buni și mai serioși, cu atât numărul
șanselor va crește, cu atât veți fi mai curtați și mai căutați, cu
atât mai mult veți avea succes în viață.”, i-a încurajat
președintele CCI Maramureș, Florentin Tuș, pe tinerii ”Next
Generation.”
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Membrii CCI Maramureş se prezintă
Turism la cote înalte
Turist Șuior, pasul spre perfecțiune
saună, jacuzzi, solar, masaj,
fitness, biliard sau tenis de
masă. Tot la punctul de intrare în
stațiune, după trecerea pe sub
poarta maramureșeană - marcă a
tradiției
locale
există
păstrăvăria Șuior, precum și noul
cort de evenimente cu o
capacitate de 500 locuri. La cota
1000, după ce urcăm cu
telescaunul descoperim cele 3
cabane rustice din lemn și piatră,
un restaurant cu peste 1000 de
locuri și o terasă pe ponton sub

Maramureșul este recunoscut
în țară și străinătate pentru
ospitalitatea lui, pentru oamenii
și locurile sale deopotrivă, dar
parcă nicăieri nu este mai bine
reprezentat acest lucru ca la
Turist Șuior, cota de lux a
turismului local, punctul în care
gusturile cele mai exigente, dar
și cele mai tradiționale sunt
satisfăcute.
La
conducerea
amplului
complex se află de aproape 18
ani, dna director Eugenia COZA,
după ce piatra de temelie a fost
pusă de soțul său, Mircea COZA,
antreprenorul care a schimbat

fața Maramureșului (și despre
care am scris în numerele
anterioare
ale
Buletinului
Informativ Hermes Contact). Iar
gândirea și bunul gust ale dnei
Coza s-au imprimat pe stațiune,
chiar dacă locul este privilegiat
de natura incredibilă.
Complexul Turistic Șuior este
locația perfectă pentru relaxare
și pentru practicarea sporturilor
de vară, dar mai ales a celor de
iarnă. La bază se află cele 3
cabane cu peste 100 locuri de
cazare, restaurantul de 120 de
locuri, o sală de conferințe, un
centru de relaxare ce cuprinde

Dna. Eugenia COZA
- director Turist Șuior lacul amenajat de proprietari
pentru a întregi decorul de nota
10!
Revenind la dna director Coza
și la puterea sa de muncă
incredibilă am aflat că cel mai de
preț
dar
al
firmei
este
personalul de care este foarte
mândră, cei 88 de angajați, care
pe timp de iarnă depășește 100
de persoane. Din echipa cu care
colaborează încă de la începuturi,
domnia sa ne-a rugat să-i

Doina MACOVEI
Continuare în pag. a 5-a
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Membrii CCI Maramureş se prezintă
... Turist Șuior, pasul spre perfecțiune
Urmare din pag. a 4-a

amintim pe dl. Cosmin
ROHIAN și dl. Horia
BUHAN - tinerii care au
contribuit la succesul
de care se bucură
astăzi Complexul Șuior.
“Am
trăit
într-un
mediu
echilibrat,
menționa dna Eugenia
Coza -, iar cel mai mare

exemplu a fost mama
mea, de la care am
învățat să fiu omul
pozitiv și bun de azi.
Același
lucru
am
încercat să-l transmit
fetelor mele, care au
prins atât gustul pentru
afaceri,
dar
și
dragostea
pentru
domeniul
juridic.
Afacerea a prins roade

și de multe ori ne
mirăm de afluența de
public care vine la noi
pentru a se bucura de
natură și de serviciile
noastre. Tichetele de
vacanță au avut o
contribuție
importantă
în
relansarea turismului,
taberele școlare au
dus la o cunoaștere
mai
bună
a
Maramureșului pentru
tânăra generație, iar
programul de oferire
a
unei
vacanțe
gratuite
ascultătorilor fideli ai
Radio
România
Actualități se bucură
de succes de peste 5
ani
și
a
dat
posibilitatea ca familii
din
țară
care
nu
văzuseră niciodată zona
noastră să aibă o

vacanță de lux!”
În loc de concluzie vă
facem o invitație: să
vizitați
Complexul
Turist Șuior pentru a
găsi liniștea și a vă
bucura de binemeritata
vacanță, pentru a evada
din banalul cotidian.

CALENDAR CURSURI - SEPTEMBRIE 2019
NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂ

3 - 4 septembrie

INSPECTOR/ REFERENT RESURSE UMANE

din 9 septembrie

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(GDPR)

din 16 septembrie

ARHIVAR

din 17 septembrie

RESPONSABIL CU GESTIONAREA DEȘEURILOR – legea 211/2011,
republicată

din 30 septembrie

INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

din 30 septembrie

SECURITATE INFORMAȚIONALĂ

din 30 septembrie

MANAGER RESURSE UMANE

grupa in formare

Contact: Baia Mare, bd. Unirii nr. 16, parter (intrarea din bd. Unirii), cam. 6,
tel. 0262 221510, fax 0262 225794, e-mail: cursuri@ccimm.ro, web: www.ccimm.ro
Responsabili: Tatiana Sasu - tel. 0739675279, Mihail Mărășescu - tel. 0770842678
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Standardul SR EN ISO 50001:2019 – instrument cheie pentru
eficiența energetică a organizațiilor
Energia este esențială pentru
organizații, dar adesea, generează
costuri semnificative – atât pentru
producerea energiei, cât și pentru
mediu. Reducerea consumului de
energie și îmbunătățirea eficienței
energetice se află în prim planul
agendei
globale
privind
schimbările climatice.
Standardul ISO 50001, adoptat
ca standard român SR EN ISO
50001:2019,
Sisteme
de
management al energiei. Cerințe
și ghid de utilizare, a fost revizuit
pentru a răspunde mai eficient
provocărilor mondiale.
Consumul global de energie
este în creștere. Acesta s-a dublat în
ultimii 40 de ani și se estimează o
creștere de până la 30% până în
2030. Producția și utilizarea energiei
generează aproximativ 60% din
emisiile de gaze cu efect de seră,
aceasta fiind cauza predominantă a
schimbărilor climatice. În același
timp, mai mult de un miliard de
oameni încă nu au acces la energie
electrică și mulți se bazează pe surse

nocive și poluante de energie.
Prin urmare, nu este surprinzător
faptul că abordarea provocărilor
privind eficiența energetică și
schimbările climatice reprezintă o
parte esențială a obiectivelor de
dezvoltare durabilă din Agenda

Națiunilor Unite pentru 2030.
Scopul acestui standard este de a
da posibilitatea organizațiilor să-și
stabilească sistemele și procesele
necesare pentru îmbunătățirea
continuă a performanței energetice,
inclusiv a eficienței energetice, a
utilizării energiei și a consumului de
energie. SR EN ISO 50001 specifică
cerințele sistemului de management
al energiei (SME) pentru o

organizație.
Implementarea
cu
succes a unui SME asigură o serie de
îmbunătățiri
ale
performanței
energetice
care
depinde
de
angajamentul de la toate nivelurile
unei organizații, în special al
managementului de la cel mai înalt
nivel. În multe cazuri, aceasta
implică schimbări ale ideilor,
obiceiurilor
și
modificări
comportamentale ale membrilor
unei organizații.
(www.asro.ro)
Centrul Zonal de Informare și
Vânzare
în
domeniul
standardelor din cadrul CCI
Maramureș, vă poate pune la
dispoziție acest standard în limba
engleză SR EN ISO 50001:2019,
Sisteme de management al energiei.
Cerințe și ghid de utilizare la prețul
de 147,04 (TVA inclus). Informații
suplimentare și înscrieri la sediul CCI
Maramureș, la telefon 0262 221510,
0770-842678, fax 0262 225794,
email
cci_mm@ccimm.ro
sau
accesați www.ccimm.ro. Persoana de
contact: Mihail Mărășescu.

INSTRUIRE PRIVIND ÎNSUȘIREA NOȚIUNILOR FUNDAMENTALE DE IGIENĂ
CCI Maramureș este autorizată să organizeze instruiri
privind însușirea noțiunilor fundamentale de IGIENĂ.
Programele de instruire sunt structurate pe 5 module:
Modulul 1: Servicii de producție, depozitare, transport
și comercializare a alimentelor; inclusiv alimentație
publică și a colectivităților.
Modulul 2: Servicii de curățenie în unități de asistență
medicală, colectivități de copii și tineri, unități de
cazare, hoteluri, moteluri, cabane etc.
Modulul 3: Producția și distribuția apei potabile și
producția apei îmbuteliate.
Modulul 4: Servicii de îngrijire corporală.
Modulul 5: Servicii tip dezinfecție, deratizare.
Lucrătorii din aceste categorii de servicii, cu risc
pentru sănătatea populației au obligația legală a
instruirii
periodice în domeniul noțiunilor

fundamentale de igienă conform Ordinului
Ministerului Sănătății nr. 1225 din 24.12.2003.
Participanții la programul de instruire susțin la
încheierea cursurilor un examen de absolvire (pe baza
unui chestionar) organizat de Direcția de Sănătate
Publică Maramureș și Camera de Comerț și Industrie
Maramureș. Certificatele de absolvire au valabilitatea de
3 ani de la data emiterii.
În 19 - 20 august 2019 s-au organizat instruiri la sediul
CCI Maramureș pe 2 module, Modul 1 și Modul 2,
pentru angajații Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Maramureș la care au participat
angajații din toate centrele sociale ale DGASPC
Maramureș, bucătari, magazineri, administratori,
îngrijitori spații-curățenie.
Pentru informații suplimentare: www.ccimm.ro.
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PROIECT EXCLUSIV AL CAMEREI DE COMERÞ ªI INDUSTRIE A ROMÂNIEI

Dezvelirea statuii generalului Gheorghe Mărdărescu

instituție cu o
vechime de
peste 150 de
ani este, fără
îndoială, un
important
martor
al
transformărilor
istorice ale
acestei națiuni.
A s t f e l ,
implicarea
CCIR
în
acțiuni menite
să cinstească
marii eroi ai
României vine
ca un demers
natural, mai
Camera de Comerț și ales în momente istorice
Industrie a României cu semnificative precum cele din
sprijinul Camerei de Comerț
și Industrie Cluj și al Primăriei
Municipiului Cluj-Napoca au
organizat în 7 august 2019,
în fața Facultății de Ştiinţe
Economice şi Gestiunea
Afacerilor din c adrul
Universității Babeș-Bolyai din
Cluj-Napoca, ceremonia de
dezvelire a statuii Generalului
Gheorghe Mărdărescu.
La acțiune au participat
ministrul Apărării Naționale,
Gabriel Leș, șeful Statului jurul Centenrarului Marii Uniri
Major al Apărării, generalul de la 1918. Realizarea și
Nicolae Ciucă, președintele ridicarea unui monument în
Camerei de Comerț și memoria marelui General
Industrie a României, Mihai Gheorghe Mărdărescu are o
D ă r ă b a n , p r i m a r u l importantă valoare simbolică
municipiului, Emil Boc, alături ș i reprez i ntă, pentru
d e p e r s o n a l i t ă ț i a l e generațiile actuale și cele
autorităților locale și viitoare, un reper al dăinuirii
reprezentanți ai mediului noastre ca stat liber și
academic. La eveniment a suveran.
Gheorghe Mărdărescu a
fost prezent și președintele
Camerei de Comerț și fost o personalitate istorică
Industrie Maramureș, dl care a deținut un rol central
în acțiunile Armatei Române
Florentin-Nicolae Tuș.
Camera de Comerț și atât în timpul Primul Război
Industrie a României, Mondial, cât și în perioada

imediat următoare, când a
contribuit decisiv la stoparea
înaintării armatei ruse spre
centrul Europei. Inaugurarea
statuii generalului Gheorghe
Mărdărescu a încununat cei
100 de ani de când trupele
române au ocupat
Budapesta, în august 1919.
GENERALUL GHEORGHE
MĂRDĂRESCU,
PERSONALITATE ISTORICĂ

G en e ra lu l Gh e or g he
Mărdărescu s-a născut la
Iași, în luna august 1866, și a
absolvit Școala de Ofițeri de
Cavalerie și Infanterie din
București, la 1 iulie 1888. A
fost director de studii la
Academia Militară, Șef de
Stat Major al corpurilor I și II

de armată, în grad de
colonel, comandant al
Academiei Militare și al Școlii
de Ofițeri de Cavalerie.
România intră în Primul
Război Mondial la data de 15

august 1916, moment în care
Generalul Mărdărescu devine
Șeful Statului Major al
Armatei a 3-a și participă la
bătălia de la Mărăști.
La 11 aprilie 1919, preia
c o n d u c e r e a
Comandamentului Trupelor
din Transilvania. Este decorat
de Regele Ferdinand cu
”Ordinul Mihai Viteazul” clasa
a II-a, pentru ofensiva
armatei române de eliberare
a teritoriilor românești
precum și pentru acțiunile
militare de eliberare a
Ungariei de sub regimul
bolșevic al lui Bela Kun, care
demisionează și fuge în
Austria. Între 1922-1926 este
numit ministru al Apărării și
este avansat la gradul de
general-locotenent. Generalul
Gheorghe Mărdărescu a avut
o activitate meritorie I în plan
cultural, fiind o perioadă
îndelungată di rec tor ul
Revistei ”România Militară”,
elaborând lucrări de mare
importanță, precum ”Lecțiuni
de tactică”, ”Regina
bătăliilor”, ”Campania pentru
dezrobirea Ardealului și
ocuparea Budapestei”. Se
stinge din viață în 1938, la
Bad Auheim, în Germania.
”Faptul săvârșit de voi va
rămâne pe vecie înscris în
cartea neamului și istoria
omenirii”. Generalul
Gheorghe MĂRDĂRESCU
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Camera de Comerț și Industrie
Maramureș
organizează
în
perioada 27-29 septembrie 2019,
la Sala Polivalentă ”Lascăr Pană”
Baia Mare, cea de-a XXVII-a ediție
a expoziției de bunuri de larg
consum RIVULUS DOMINARUM.
Manifestarea
expozițională
rămâne una dintre cele mai
importante
componente
economice
din
programul
sărbătorii
CASTANE
2019,
eveniment organizat de Primăria
și Consiliul Local al Municipiului
Baia Mare în aceeași perioadă.
În 2018, amploarea târgului
expozițional a fost dată de cei
peste 45 de expozanți veniți din
întreaga țară care, prin produsele
și serviciile lor, au atras în doar
trei
zile,
peste 10.000
de
vizitatori.
Maramureșenii
și
turiștii aflați la finalul lunii

HERMES CONTACT

septembrie în municipiul Baia
Mare vor putea găsi la Rivulus
Dominarum o gamă largă de
produse, de la îmbrăcăminte,
încălțăminte, mobilier, produse
pentru casă și grădină, materiale
de construcții, oferte turistice,
produse naturiste, până la
autoturisme. Până în prezent s-au
înscris 20 de expozanți din mai
multe județe ale țării.
Tradiția acestui târg transformă
anul acesta expoziția într-o
manifestare internațională.
În
premieră
la
Rivulus
Dominarum, zeci de firme
moldovenești își vor promova
produsele
pe
piața
maramureșeană
în
cadrul
expoziției ”REPUBLICA MOLDOVA
PREZINTĂ”, eveniment realizat cu
sprijinul Consiliului Județean
Maramureș.
Peste
30
de

expozanți de peste Prut vor
expune
spre
vânzare
îmbrăcăminte,
încălțăminte,
accesorii, produse de cofetărie și
brutărie, condimente, fructe
uscate în ciocolată, uleiuri
presate la rece, obiecte din
ceramică, miere, vinuri, etc. A
XXVII-a ediție Rivulus Dominarum
își propune astfel să genereze o
consolidare a relațiilor bilaterale
și a oportunităților care pot
contribui atât la promovarea
agenților economici, cât și la
dezvoltarea județului, din punct
de vedere economic.
Înscrierile se pot face în limita
spațiului
disponibil.
Detalii
suplimentare privind expoziția
”Rivulus Dominarum” se pot
obține la tel. 0262-221510, email: cci_mm@ccimm.ro sau
accesând site-ul www.ccimm.ro.
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Ultimele pregătiri pentru ”Republica Moldova prezintă” și expo
”Rivulus Dominarum”, discutate cu oficialii CCI a Republicii Moldova

Președintele Camerei de
Comerț
și
Industrie
Maramureș, dl FlorentinNicolae Tuș, s-a întâlnit în
data de 29 august a.c., la
sediul instituției camerale cu
o delegație a Camerei de
Comerț și Industrie a
Republicii Moldova. Scopul
întâlnirii a vizat ultimele
aspecte organizatorice cu
privire la desfășurarea
primei ediție a expoziției
”Republica
Moldova
prezintă” în cadrul Rivulus
Dominarum.
Din delegația Camerei de
Comerț și Industrie a
Republicii Moldova au făcut
parte vicepreședintele CCI a
RM, dl Mihai Bîlba, și șeful
Direcției Evenimente de
Afaceri, Târguri și Expoziții,
dna Carolina Chiper. Vizita
de lucru a debutat la sediul
Camerei de Comerț și
Industrie Maramureș unde
președintele
FlorentinNicolae Tuș și directorul
Târguri Promovare, dl Adrian
Nicolaescu
au
stabilit
împreună cu omologii din
Republica Moldova ultimele
detalii logistice pentru ca
desfășurarea
expoziției
”Republica
Moldova
prezintă” să garanteze un

succes atât în rândul
agenților economici
înscriși în expoziție,
cât și în rândul
vizitatorilor
maramureșeni.
Dl Florentin-Nicolae
Tuș, președinte CCI
Maramureș: ”În baza
bunelor
relații
parteneriale pe care
Camera de Comerț și
Industrie Maramureș
le are cu Camera de
Comerț și Industrie a
Republicii Moldova, am
convenit că organizarea
expoziției
”Republica
Moldova prezintă” poate
reprezenta un punct de
lansare
a
agenților
economici de peste Prut în
județul
Maramureș.
În
același timp, cu sprijinul
Consiliului
Județean
Maramureș reușim să dăm
startul unui proiect comun
prin care să arătăm
susținere și dorință de
consolidare
a
relațiilor
bilaterale cu partenerii noștri
din Republica Moldova. Iar
faptul
că
”Rivulus
Dominarum” reprezintă cea
mai importantă componentă
economică a evenimentului
”Castane 2019” și că
expoziția a fost acceptată de
către primarul municipiului
Baia Mare să rămână parte
integrată în programul

acestei sărbători
cu tradiție, ne dă
elanul
că
împreună
cu
autoritățile
județene și locale
vom identifica noi
oportunități pentru
comunitatea
de
afaceri
din
Maramureș”.
După întâlnirea
de
la
sediul
Camerei de Comerț și
Industrie, delegația CCI a
Republicii
Moldova
împreună cu președintele
CCI Maramureș, Florentin
Tuș s-au întâlnit la Palatul
Administrativ cu prefectul
județului,
dl
Vasile
Moldovan. Ulterior, delegația
a fost primită la Primăria
Municipiului Baia Mare, unde
a avut loc o întrevedere cu
primarul municipiului, dl
Cătălin Cherecheș. Oficialii
maramureșeni
au
fost
informați cu privire la
numărul agenților economici
din Republica Moldova și
profilul de activitate al
firmelor.
Expoziția
”Republica
Moldova
prezintă” va fi organizată în
cadrul ”Rivulus Dominarum”,
iar până în prezent au
confirmat participarea peste
25 de expozanți din
Republica
Moldova,
respectiv peste 20 de agenți

economici de pe plan local și
național.
Dl
Mihai
Bîlba,
vicepreședinte
CCI
Republica
Moldova:
”Conducerea
județului
Maramureș ne-a asigurat că
suntem așteptați cu drag la
eveniment și ne bucurăm că
în luna septembrie, nu
doar maramureșenii se vor
delecta
cu
produsele
noastre, dar și consumatorii
din Iași, care ne așteaptă în
perioada 20- 22 septembrie
2019, în fața Palatului
Culturii din Iași”.
”Rivulus Dominarum” este
una dintre cele mai mari
expoziții de bunuri de larg
consum din Nord-Vestul
României care, în decursul
celor 27 de ani, a devenit o
tradiție pentru producătorii și
comercianții ce au dorit să
se promoveze pe piața
maramureșeană. În 2018,
peste 10.000 de vizitatori au
trecut
pragul
”Rivulus
Dominarum”. Cea de-a
XXVII-a ediție a manifestării
expoziționale
se
va
desfășura în perioada 27-29
septembrie (program de
vizitare 11:00-21:00), la Sala
Polivalentă ”Lascăr Pană”
din municipiul Baia Mare.
Oana DULF
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C.C.I. Maramureş - Busola dumneavoastră în afaceri !
Acte normative publicate în
Monitorul Oficial IULIE
 Ordonanță de urgență nr. 49 din 25
Iunie 2019 privind activitățile de transport
alternativ cu autoturism și conducător auto.
(MO nr. 0537 din 2019)
 Ordin nr. 218 din 25 Iunie 2019 privind
stabilirea structurii planului de investiții și a
listei documentelor justificative pentru
finanțarea investițiilor în cadrul Programului
de finanțare a investițiilor pentru
modernizarea și dezvoltarea stațiunilor
balneare. (MO nr. 0539 din 2019)
 Ordin nr. 600 din 21 Iunie 2019 privind
aprobarea Normelor metodologice de
organizare și funcționare a Registrului
operatorilor de servicii esențiale. (MO nr.
0542 din 2019)
 Ordonanță de urgență nr. 50 din 25
Iunie 2019 pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu și
pentru modificarea și completarea Legii nr.
249/2015 privind modalitatea de gestionare a
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. (MO
nr. 0543 din 2019)
 Ordin nr. 1760 din 21 Iunie 2019
pentru
aprobarea
Metodologiei
de
supervizare a modului de funcționare a
sistemului achizițiilor publice/sectoriale,
concesiunilor de lucrări și servicii. (MO nr.
0544 din 2019)
 Ordin nr. 572 din 11 Iunie 2019 pentru
depunerea declarațiilor privind obligațiile la
Fondul pentru mediu prin mijloace
electronice de transmitere la distanță. (MO
nr. 0544 din 2019)
 Ordin nr. 1757 din 28 Iunie 2019
pentru aprobarea Procedurii de mediere,
precum și a documentelor pe care debitorii le
prezintă în vederea susținerii situației
economice
și
financiare.
(MO nr.
0549 din 2019)
 HG nr. 429 din 20 Iunie 2019 pentru
aprobarea Strategiei 5G pentru România.
(MO nr. 0551 din 2019)
 Ordonanță de urgență nr. 56 din 03
Iulie 2019 pentru completarea Legii nr.
52/2011 privind exercitarea unor activități cu
caracter ocazional desfășurate de zilieri.
(MO nr. 0552 din 2019)
 Ordonanță de urgență nr. 54 din 03
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Iulie 2019 privind instituirea unor măsuri în
domeniul comunicațiilor electronice și al
infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații
electronice. (MO nr. 0552 din 2019)
 Ordonanță de urgență nr. 57 din 03
Iulie 2019 privind Codul administrativ. (MO
nr. 0555 din 2019)
 Lege nr. 124 din 03 Iulie 2019 privind
cerințele minime de creștere a mobilității
salariaților între statele membre prin
îmbunătățirea dobândirii
și păstrării
drepturilor la pensie suplimentară. (MO nr.
0558 din 2019)
 Ordin nr. 1886 din 03 Iulie 2019 privind
modificarea și completarea Ordinului
președintelui
Agenției
Naționale
de
Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru
aprobarea modelului, conținutului, modalității
de depunere și de gestionare a formularului
„Declarație unică privind impozitul pe venit și
contribuțiile sociale datorate de persoanele
fizice“.(MO nr. 0561 din 2019)
 Lege nr. 127 din 08 Iulie 2019 privind
sistemul public de pensii. (MO nr.
0563 din 2019)
 HG nr. 470 din 03 Iulie 2019 pentru
modificarea și completarea Normelor de
aplicare a Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea
Programului de stimulare a cumpărării de
autoturisme noi, cu modificările și
completările ulterioare, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014.
(MO nr. 0571 din 2019)
 Lege nr. 132 din 11 Iulie 2019 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 52/2011
privind exercitarea unor activități cu caracter
ocazional desfășurate de zilieri. (MO nr.
0575 din 2019)
 HG nr. 489 din 09 Iulie 2019 privind
aprobarea Programului statistic național
anual 2019. (MO nr. 0576 din 2019)
 Lege nr. 133 din 11 Iulie 2019 pentru
înființarea Agenției pentru Calitatea și
Marketingul Produselor Agroalimentare.
(MO nr. 0576 din 2019)
 Ordin nr. 1984 din 12 Iulie 2019 pentru
aprobarea Procedurii privind modalitatea de
ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției
Naționale de Administrare Fiscală în

domeniul sancțiunilor internaționale. (MO nr.
0583 din 2019)
 Lege nr. 136 din 12 Iulie 2019 pentru
abrogarea alin. (1), (2) și (4) ale art. 40 din
Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind
transporturile rutiere, precum și pentru
modificarea și completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind
obligația operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscal. (MO nr.
0587 din 2019)
 Lege nr. 129 din 11 Iulie 2019 pentru
prevenirea și combaterea spălării banilor și
finanțării terorismului, precum și pentru
modificarea și completarea unor acte
normative. (MO nr. 0589 din 2019)
 Ordin nr. 1888 din 03 Iulie 2019 privind
modificarea și completarea Ordinului
președintelui
Agenției
Naționale
de
Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru
aprobarea modelului și conținutului unor
formulare
de
înregistrare/anulare
a
înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea
adăugată. (MO nr. 0592 din 2019)
 Ordin nr. 2493 din 08 Iulie 2019 pentru
aprobarea Sistemului de raportare contabilă
la 30 iunie 2019 a operatorilor economici,
precum și pentru modificarea și completarea
unor
prevederi
contabile.
(MO nr.
0596 din 2019)
 Ordin nr. 1960 din 09 Iulie 2019 pentru
modificarea și completarea anexei nr. 1
„Conținutul cererii de acordare a eșalonării la
plată și documentele justificative anexate
acesteia“ și a anexei nr. 2 „Procedura de
aplicare a acordării eșalonării la plată de către
organul fiscal central“ la Ordinul președintelui
Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.
90/2016. (MO nr. 0600 din 2019)
 Ordin nr. 2623 din 22 Iulie 2019 pentru
modificarea și completarea Precizărilor
privind formatul, schema XSD și elementele
extraselor de cont în format electronic emise
de unitățile Trezoreriei Statului, aprobate prin
Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
2.768/2017(MO nr. 0621 din 2019)
 Lege nr. 154 din 24 Iulie 2019 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 192/2006
privind medierea și organizarea profesiei de
mediator. (MO nr. 0623 din 2019)
 Lege nr. 155 din 24 Iulie 2019 pentru
aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului
nr.
104/2018
privind
implementarea Programului guvernamental
„gROwth - Contul individual de economii
Junior Centenar“.(MO nr. 0623 din 2019)
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