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Rivulus Dominarum 2019 

Deschisă de dl. președinte al CCI 
Maramureș Florentin Nicolae TUȘ care 
a urat bun venit delegațiilor 
camerale din Szolnok, 
Trnava, Miskolc, Cernăuți, 
precum și CCI a Republicii 

Moldova, expoziția Rivulus Dominarum 
a cuprins mai multe momente 
adiacente, între care semnarea unui 
acord bilateral între Maramureș și 
raionul Strășeni, un forum economic 
bilateral, precum și expoziția cu vânzare 
de bunuri de larg consum.  

În premieră, în cadrul manifestării s-a 
desfășurat prima ediție a expoziției 
”Republica Moldova prezintă”, 
eveniment realizat cu sprijinul 
Consiliului Județean Maramureș. 

Manifestarea a fost salutată și de 

către dl. primar Cătălin 
Cherecheș, care a 
remarcat dinamica și 
efervescența de azi a 
conducerii camerale, 
amintind de cel care a 
pus bazele acestor 
manifestări, dl. 
Gheorghe Marcaș, fostul 
președinte al CCI 
Maramureș, cetățean de 

onoare al urbei. 
A mai fost prezent dl. 

subprefect Alexandru Cosma 
care a felicitat echipa CCI 
Maramureș și a urat bun-
venit oaspeților.  
   Tot vineri, 27 septembrie 
a.c. a avut loc la Centrul de 
Instruire și Marketing 
Gheorghe Marcaș forumul 
oamenilor de afaceri româno-
moldovenesc, în care a 
participat cu entuziasm 
delegația moldovenească, 

alături de firmele 
maramureșene.  

Gazda evenimentului, 
președintele CCI 
Maramureș Florentin 
Nicolae Tuș a menționat 
momentul important al 
semnării acordului de 
înfrățire între Maramureș 
și raionul Strășeni. 
Consiliul Județean, prin 
Gabriel Valer Zetea a vorbit despre 
parteneriatul dintre cele două regiuni, 

apoi alături de omologul său din 
Strășeni, a semnat actul 
important, făcând referiri la 

dezvoltarea ulterioară a relațiilor dintre 
cele două părți. 

Savoarea acestei ediții a expoziției 
Rivulus Dominarum a fost adusă de cele 
35 de firme moldovenești, care au dat 
un suflu nou, o savoare aparte și au 
reprezentat cum se cuvine țara-soră. 
Prezența lor mi-a adus aminte de 
firmele noastre de acum 20 de ani prin 
deschiderea pe care o aveau față de 
clienți și partenerii de afaceri. Fiecare 
avea o poveste, aproape fiecare 

Succesul ediției XXVII 
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reprezentant avea zâmbetul pe 
buze, căldură în suflet și erau 
încântați că se aflau în Baia Mare, 
pe care mi-au lăudat-o fără 
excepție. 

Și cum să nu zâmbești, și cum să 
nu-ți rămână în gând nume de 
firmă sau branduri precum 
Coptură Bună, Mi-e dor, sau 6n 
(ce provine de la VI roman, mai 
precis VIN), sau să nu vezi că pe semnul 
de carte de la fulgii de cereale Ronți era 
o riglă, iar pe verso Imnul de Stat al 
Republicii Moldova sau cum să nu 
cunoști uleiul de răsai (floarea-
soarelui), firma Mândria sau Ionel ș.a... 

Cele mai bine-reprezentate domenii 

de activitate moldovenești la expoziție 
au fost: producția de vin și viticultură, 
cea alimentară, dar și confecțiile și 
marochinăria, cosmetice-bijuterii etc. 

Standul gospodăriei TRONCIU, în care 
badea Nicolae Tronciu ne-a vorbit cu 
dulceață ca pe vremea lui Creangă, a 
prezentat 5 specialități de vinuri de 
Hîncești, a căror siglă îl avea pe bunelul 
sub nuc, o poză veche reinterpretată și 
despre care badea Niculae mi-a 
spus că încă mai există nucul, iar el 
încă mai șede colo... De peste trei 
generații familia face vin, iar 
bucuria lui badea Tronciu că în 
sfârșit vinul este băut de către 
frații români a fost de nedescris! 

Un alt stand delicios a fost 
Dancu Tabita, al cărui 
administrator Dumitru Cravcencu 
vindea și îndemna publicul să 
guste din cele 4 sortimente de 
cașcaval produs din laptele vacilor 
sale, crescute pe lunca Prutului. 
Domnia sa ne-a vorbit despre 
proiectele sociale pe care le are, semn 

clar că se implică total în viața urbei, iar 
în cele 3 zile ale expoziției două dintre 
sortimentele de cașcaval s-au epuizat 
văzând cu ochii! 

Firma Aprional-Grup condusă de 
către dl. Simion Golban a adus 
publicului băimărean batoane din 

cereale și fructe, musli, 
care au bucurat în 
special copiii, dar și 
publicul aflat la dietă 
sau sportivii. Felicitări 
tuturor acestor firme 
moldovenești, în 
special pentru că știau 
să ofere spre degustare 
produsele lor, pentru 
ca oamenii să le 
cunoască și numai apoi 

să le cumpere! 
Viorica Cosmetic SRL, prin dl. Adrian 

Dobromir - director de vânzări pentru 
România, a adus 66 de produse din trei 
game diferite: grapes, spirulina și 
cosmetic plant, care există deja pe piața 
românească în unele supermarketuri. 
Dl. Dobromir ne-a vorbit despre firma 
moldovenească, fondată în 1989, fiind 
astăzi cel mai mare producător de 

cosmetice naturale din Republica 
Moldova, premiată și apreciată în 

întreaga lume, și care are în 
portofoliul peste 400 de produse. 
Dacă până acum principala piață 
de desfacere o reprezentau țările 
rusești, acum firma dorește să 
intre puternic și pe piața Uniunii 
Europene, iar primele contacte le-a 
făcut domnia sa aici, în 
Maramureș, prin intermediul 
firmei AC Helcor și a farmaciilor 
naturiste. 
Tomai Vinex SA prin dl. Ștefan 

Vieru- reprezentantul în România al 
firmei a prezentat publicului 
maramureșean o gamă completă de 
vinuri tradiționale moldovenești în 12 
sortimente, de la Pinot Noir, roze, 
Sauvignon, până la cupajele Negru de 
Tomai, cel mai bine vândut vin. Standul 

moldovenesc a oferit spre degustare 
toate sortimentele sale de vinuri și a 
înregistrat o afluență de public încă de 
la deschiderea manifestării! Prețurile 
bune, între 10 și 25 lei le-au asigurat 
partenerilor moldoveni intrarea cu brio 
pe piața românească! 

Un alt stand foarte apreciat de public 
a fost și cel al firmei TIMBRUS, a cărei 
reprezentatntă de vânzări, dna Natalia 

Chirică ne-a surprins prin felul 
ospitalier și deschis de a vorbi 
despre produsele lor, singurele 
standardizate IGP (Indicație 
Geografică Protejată), de la cele de 
lux, la cele comune. Crama 
TIMBRUS a fost înființată în 2014, 
însă producția locală de vin are în 
spate secole de experiență, iar 
calitatea vinului moldovenesc este 
binecunoscută în lumea întreagă! 
Felicitări firmei și echipei 
moldovenești! 
Doina Vin SRL din Chișinău l-a avut 

Rivulus Dominarum 2019 
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pe dl. Andrei Știrbu ca 
specialist de marketing și 
somalier în stand. Domnia sa 
a dorit să facă cunoscut 
publicului maramureșean 
vinurile cu indicație 
geografică protejată ale 
cramei cu o experiență de 
peste 25 de ani, dintr-o 
regiune cu peste 200 ha de 
viță-de-vie din regiunea 
Codru. La degustarea vinului 
propriu, standul Doina nu a 
fost niciodată fără public... 
Vă mai este sete? 

O altă afacere de familie 
localizată în Buțeni, Hîncești 
este FRAGOLINO SRL, care a 
fost prezenă la expoziție și 
care a comercializat vinul 
Dealul Morilor în 4 
sortimente. Dl. Tudor Agaci, 
precum și fata sa, Tatiana 
Agaci, revenită din Italia 
pentru a pune firma în 
mișcare, au adus pentru 
prima oară vinuri în România 
și au avut o vânzare bună, 
prețurile fiind de 20 lei/
sticlă. 

Coptura Bună, 
reprezentată de dl. Eugen și 
dna Aliona Pisov, au desfăcut 
produse naturale pe bază de 
fructe și ciocolată, fără 
gluten, în peste 20 de 
sortimente și au avut un 
succes răsunător și datorită 
zâmbetului de pe buze cu 
care își întâmpinau clienții! 

Tatti Lux SRL a 
comercializat la expoziție o 
gamă bogată de condimente, 

Rivulus Dominarum 2019 
Urmare din pag. a 2-a inclusiv segmentul premium, 

în care materia primă este 
de cea mai 
bună calitate, 
proveniența 
fiind: India, 
Turcia, Polonia 
sau Georgia. 
Dl. director 
Serghei Bicov 
ne-a spus că 
pe fiecare 
produs, este 
trecut un cod 

QR, care odată scanat cu 
telefonul îți dă cele mai bune 
rețete culinare în care 
condimentul respectiv se 
folosește cu succes. Standul 
familiei Bicov a avut succes și 
a înregistrat vânzare bună 
deoarece condimentele nu 

conțineau sare, E-uri sau alte 
glutamate... 

Provenind chiar de pe 
monumentul istoric Valul lui 
Traian, crama Vinia Traian a 
luat numele personalității 
istorice și l-a dat și 
specialităților sale de vinuri. 
Dl. Ivan Chirciu ne-a vorbit 
despre istoria locală, cu 
aceeași dulceață ca și despre 
produse, în timp ce vinul 
curgea în pahare pentru toți 
cei care doreau să deguste 
licoarea bahică... 

Fam. Cojocaru Ruslan 
Nicolae și Maria au avut 
standul delicios cu fructe 
uscate, prune, coarne, roșii, 
cireșe, mere, gutui - printr-o 
tehnologie novativă, care le 

păstra moi și foarte dulci. 
Ceea ce a făcut firma să fie 
căutată de cei mici, dar și de 
către cei ce doresc să 
rămână sănătoși consumând 
vitamine tot timpul, au fost 
niște specialități georgiene 
cu fructe presate care aveau 
în mijloc sâmburi de nucă. 
Delicios! 

DRYCO au adus prunele cu 
sâmburi și fără și, deși zona 
noastră nu se poate plânge 
de materia primă, au avut 
vânzări bune! Felicitări 
modului atractiv de a face 
marketing, imaginației cu 
care și-au decorat standul, 
dar și oamenilor inimoși din 
echipa firmei! 

Rifero, prin 
administratorul firmei dna 

Cristina 
Luchița au 
desfăcut 24 de 
produse dulci, 
de fructe 
confiate, trase 
în ciocolată, cu 
un design 
atractiv 
provenit de la 
partentul 
belgian. 
Arhygeea SRL 
este cel mai 

mare producător de uleiuri 
din Republica Moldova. 
Produsele sale erau uleiurile 
de dovleac, ricin, nucă, 
susan, până la făina de 
migdale nelipsită rețetelor 
de macaroons. 

SOFDAR SRL, Primul Sens și 
Mi-e dor au adus o gamă de 
îmbrăcăminte pentru nou-
născuți până la 
copiii de 8 ani, 
făcută de 
bumbac organic 
și cu un design 
atractiv. 
Administratorul 
firmei, dna 
Tatiana 
Marandiuc a 
avut pe timpul 

celor 3 zile bunavoinața de a 
vorbi și de a zâmbi tuturor 
celor ce-i pășeau pragul de la 
stand! Felicitări! 

CHATEAU VARTELY, din 
Orhei a desfăcut de 
asemenea delicioase vinuri. 
La standul cramei CRICOVA 
era în permanență public 
care degusta și cumpăra 
vinuri, “dar și vinurile 
spumante, deosebit de 
apreciate!”- ne-a declarat dl. 
Dan Vălean, manager zonal 
al cramei. 

Fabrica de confecții 
IONEL, prin dna Tamara 
Luchian, apoi Artizana care 
au avut în stand celebrele 
haine din lână de lama 
(alpaca), cea mai scumpă 
din lume, cu un design 
atrăgător, apoi iile de la 
Alina Bradu care au fost 
cumpărate pentru calitatea 
lor și lucrul bine făcut... 
toatea acestea au făcut că 
această ediție a Rivulus 
Dominarum să fie un succes 
răsunător, iar publicul care 
a trecut pragul expoziției să 
se ridice la peste 15.000 
vizitatori! 

Felicitări organizatorilor, 
Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș, prin 
echipa inimoasă condusă de 
dl. Florentin Nicolae Tuș, 
președintele ei! 

Citiți în pagina 10 a 
Buletinului Informativ 
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la manifestarea  
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Membrii CCI Maramureş se prezintă 

de la viziune, la 
succesul binemeritat 

În august 2007 a luat ființă în 
Baia Mare o societate comercială 
pe acțiuni cu capital integral privat 
românesc, denumită EPUROM, 
adică „epurare în România”, 
datorită domeniului în care avea  
să-și desfășoare activitatea 
pentru început, cel al proiectării și 
execuției sistemelor de alimentare 
cu apă potabilă cu stații de tratare 
a apei și a sistemelor de canalizare 
a apei uzate menajere cu stații de 
epurare pentru acestea. 

În scurt timp, datorită unui 
management performant și a 
colectivului de  specialiști,  firma 
și-a extins domeniul de proiectare 
prin departamente în domeniul 
infrastructurii rutiere și al 
arhitecturii și construcțiilor civile 
și, în paralel, dezvoltând o nouă 
activitate, cea de consultanță în 
accesarea și implementarea 
proiectelor cu finanțare 
europeană. 

Astfel, acoperind o mare parte a 
serviciilor de proiectare în 
infrastructura rutieră, civilă, a 
apei și apei uzate, a consultanței în 
domeniu, EPUROM SA s-a 
impus pe piața de afaceri 
locală și națională, devenind 
încă de la început una dintre 
cele mai puternice societăți 
din județul Maramureș. 

Colectivul bine pregătit și 
dorința de a oferi servicii de 
calitate a făcut ca EPUROM 
SA să devină un etalon de 
profesionalism și 
corectitudine, astfel încât 
clienții și benefeciarii 
lucrărilor și proiectelor să fie 

pe deplin mulțumiți. 
Condusă de inimoasa 
doamnă ing. Angela 
BUCULEI - acționar 
majoritar și director 
general, firma a 
beneficiat de viziunea 
și strategia de lider pe 
care le-a impus domnia 
sa, datorită anilor de 
experiență 
managerială. Și, firesc, 
firma băimăreană s-a 
bucurat repede de 

recunoaștere și succes în afaceri, 
motiv pentru care a obținut an de 
an cele mai înalte locuri din Topul 
Firmelor Județene, la 
manifestarea organizată de CCI 
Maramureș.  

Pe plan 
județean, 
EPUROM SA este 
prima firmă care 
a prestat servicii 
complete de 
proiectare pentru 
proiecte 
integrate pe 
fonduri europene 
finanțate prin 
FEADR, obținând 
finanțare pentru 
Autoritățile Publice Locale și 
beneficiari private, începând cu 
prima etapă de depunere din anul 
2008. 

EPUROM SA este printre 
puținele societăți autorizate prin 
certificate eliberate de 
ministerele aferente în domenii 
precum: infrastructura de apă și 
apă uzată (rețele de alimentare cu 

apă potabilă și apă uzată menajeră 
cu stații de tratare apă, rețele de 
canalizare ape uzate menajere cu 
stații de epurare) construcții 
hidrotehnice (captare de 
suprafață, înmagazinare apă 
potabilă etc), infrastructura 
rutieră  (proiectarea de rețele de 
drumuri de diferite categorii, 
drumuri forestiere, îmbunătățiri 
funciare în domeniul silvic și 
agricol),  construcții civile, 
industriale și agricole (sedii de 
primării, cămine culturale, centre 
sociale, ferme agricole, grădinițe, 
baze sportive, hale industriale). 

EPUROM SA este unul din pionii 
principali de pe piața pentru 
furnizarea echipamentelor pentru 

stațiile de epurare și execuția 
rețelelor de apă uzată menajeră și 
pluviale, a rețelelor de alimentare 
cu apă, stațiilor de tratare apa 
potabilă, stațiilor de epurare apă 
uzată, menajeră și a construcțiilor 
hidrotehnice.  

EPUROM SA dispune de un 
atelier de producție dotat cu 
echipamente moderne și personal 

calificat pentru toate 
operațiile pe care le implică 
producția tuturor 
echipamentelor produse. 
Începând cu anul 2008 
EPUROM SA are implementat 
sistemul de management al 
calității în toate domeniile în 
care își desfășoară activitatea, 
conform ISO 9001, 14001, 
180001. 

Continuare în pag. a 5-a 
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În ultima perioadă, 
începând cu anul 2017, 

până în prezent odată cu 
lansarea etapei 2014-
2020 de derulare a 
investițiilor din fonduri 
europene pe programe 
FEADR, prin AFIR 
(Agenția pentru 
Finanțare a Investițiilor 
Rurale), cât și lansarea 
Programului național 
PNDL 2 și a Fondului de 
Dezvoltare și Investiții 
(F.D.I.), EPUROM SA a 
desfășurat o activitate 
laborioasă și susținută 
materializată printr-o 
serie de contracte 
comerciale pe activități 
de producție, proiectare 
și consultanță, care îi va 
asigura pe beneficiarii 
acestor fonduri de o 
implementare viabilă și 
un management la cele 
mai înalte standarde.  

‘’Toate acestea sunt 
posibile datorită unei 
echipe puternice şi bine 
pregătite,- spunea dna 
director general Angela 
Buculei-, echipă pe care 

Urmare din pag. a 4-a am format-o în timp, 
atât în producție cât şi 
în proiectare şi care se 
perfecționează mereu. 

Media de vârstă a 
echipei EPUROM este 
de 37 de ani, în cadrul 
ei se realizează o 
simbioză perfectă între 

experiența  acumulată 
de-a lungul anilor de 
către unii dintre noi şi 
forța, avântul şi 
determinarea tinerei 
generații. Am urmărit 
mereu să dăm şansă de 
afirmare tinerei 
generații pe care o 
pregătim pentru a 
continua şi a duce mai 
departe ceea ce am 
început şi consolidat 
noi. O familie, o firmă 

şi o țară nu pot să 
existe decât prin ei, 
prin tineri. Și cred cu 
tărie că tânăra 
generație reprezintă 
forța şi puterea unei 
națiuni! 

Vrem să continuăm 
procesul de accesare a 
fondurilor europene, 
pentru că ne dorim să 
trăim într-o lume 
civilizată, la standarde 
europene și dorim pe cât 
posibil să îndepărtăm din 
decalajul care există 
între noi și țările 
dezvoltate din Europa. 
Trebuie să renască satul 
românesc, să ne luptăm 
pentru păstrarea , 
conservarea și 
promovarea valorilor, 
tradițiilor și obiceiurilor, 
pentru că, să nu uităm, 
"veșnicia s-a nascut la 
sat" . Să ne luptăm 

pentru dezvoltarea 
comunităților în care 
trăim, a orașului, a 
județului și a țării pe 
care trebuie să o lăsăm 
moștenire urmașilor 
noștri ! 

Să privim această 
etapă 2014 - 2020, ca pe 
o oportunitate pe care 
nu trebuie să o ratăm! 
Să învățăm din greșelile 
anterioare și să luăm 

modele bune, de la țările 
din Europa, cum este 
Polonia, de exemplu. 
Dacă ei pot, putem și noi’ 
- a mai amintit dna 
director. 

În data de 16 mai 2014, 
firma a susținut un 
simpozion cu tema 
Proiecte viabile pentru 
accesarea fondurilor 
europene. În fața celor 
180 de participanți, dna 
manager a accentuat 
disponibilitatea față de 
toți partenerii pe 
domeniul proiectare și 
consultanță... lucru care 
este valabil și astăzi, 
Epurom fiind constantă în 
fapte și acțiunile 
întreprinse!  

În loc de concluzie, 
putem spune că firma 
EPUROM este 
întruchiparea calităților 
de lider pe care le are 
dna director general 
Angela Buculei, extinse la 
colectivul de producție, 
mai precis la cei 37 de 
angajați, în acest caz 
succesul personal 
confundându-se și cu 
realizările firmei, iar 
numele EPUROM 
înregistrând un renume 
pe plan național.  

Stația de tratare Romuli 

Echipa de proiectanți EPUROM SA 
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Taxa clowback îngroapă firmele producătoare 
de medicamente generice 

Taxa clowback este cea mai mare taxă 
fiscală din România pe cifra de afaceri a 
unei unități de producție medicală, a unei 
companii farmaceutice, producătoare de 
medicamente generice, de regulă cele 
mai ieftine medicamente compensate. 
Așadar, acest lucru se răsfrânge în mod 
direct asupa buzunarului beneficiarului 
final - bolnavul care nu mai găsește 
aceste produse, ele fiind înlocuite cu 
unele scumpe. Numai în ultimii ani au 
dispărut din farmacii peste 2000 de 
medicamente care costau sub 25 lei și 
erau de fabricație românească. 
Producătorii au fost obligați să le scoată 
din portofoliu, iar sistemul sanitar trebuie 
să plătească pentru tratamentele scumpe 
ce le înlocuiesc... Cu toate astea, 
autoritățile nu renunță la această taxă 
menținută în vigoare de peste 10 ani, 
deoarece Ministerul Finanțelor colectează 
anual aproximativ două miliarde lei, bani 
care acoperă deficitul bugetar din alte 
domenii. Ca să fie mai clar, un simplu 
calcul spune că în timp ce un producător 
din UE desface un medicament al cărui 
cost de producție este 100 lei, venitul brut 
este de 60 lei la comercializare, în timp ce 
în România, producătorul reține doar 10 
lei la produs, din cauza taxei clawback și 
a taxei de raft. 

Dl. Președinte al Companiei 
Farmaceutice AC HELCOR din Baia 
Mare, medicul Coriolan POP s-a adresat 
reprezentanților  Ministerului  Sănătății  
într-o recentă alocuțiune denumind taxa 
clawback o povară fiscală excesivă. 
Concluziile acestei întrevederi au fost 
următoarele: 

- Taxa clawback face ca prețul de 
vânzare al medicamentului ieftin să 
ajungă mai mic decât costul de 
producție, prin urmare producătorii 
sunt nevoiți să retragă medicametele 
de la fabricație și comercializare. 

- Producătorii de medicamente 
generice acoperă prin taxa clawback 
costul unui consum de medicamente de 
care nu sunt responsabili. Peste 50 de 
medicamente generice au fost 
introduse pe lista medicamentelor 
compensate în ultimul an, generând un 
consum suplimentar estimat la peste 
un miliard lei. Acesta este finanțat prin 
taxa clawback pe care producătorii de 
medicamente generice o plătesc în mod 
egal, deși majoritatea medicamentelor 
noi sunt inovative și nu generice. 

- Conform studiilor de piață, apicarea 
uniformă a formulei de calcul a taxei 
clawback a dus la dispariția a mii de 
medicamente din România, iar alte 
peste 2300 riscă să dispară în 
următoarea perioadă. Peste 60% din ele 
sunt sub 25 lei, utilizate de 8,5 milioane 
de pacienți, în special bătrâni și bolnavi 
cronici. 

- Un alt dezavantaj este greutatea 
financiară a producătorilor români de 
medicamente generice, blocați în orice 
tentativă de investiții în dezvoltarea și 
promovarea afacerii, consecințele fiind 
restructurarea acestora, reducerea 
producției, inclusiv la nivel de 
personal. 

Ca o concluzie unanimă a specialiștilor 
din domeniul medical, taxa clawback ar 
trebui să dispară sau măcar să se aplice 
medicamentelor care costă peste 25 lei, 
iar reprezentanții Ministerului Sănătății au 
promis că vor găsi formula idelă pentru a 
face dreptate sistemului medical 
producător de generice. Până atunci, 
pacientul este supus constant unei 
informări false al cărei mesaj este că 
numai medicamentul scump își face cel 
mai bine efectul. Acest mesaj este 
promovat atât de personalul medical, cât 
și de către cel farmaceutic și va duce 
implicit la eliminarea medicamentului 
generic. Dar ce este, pe scurt 
medicamentul generic, vom reveni în 
numărul viitor al ziarului nostru pentru o 
informare mai bună a cititorilor, cu un 
amplu articol dedicat acestui subiect. 

 
Doina MACOVEI 

Dr. Coriolan Pop  
Director general AC Helcor SRL 

În perioada 6 - 8 septembrie 2019 s-a desfășurat cea de-a IX-a 
ediție a Festivalului Internațional Coral ”Liviu Borlan” Baia Mare. 
Camera de Comerț și Industrie Maramureș, este un partener 
permanent al Coralei Armonia și al Festivalului Coral Internațional 
”Liviu Borlan”, o manifestare internațională care propune 
băimărenilor un regal coral de excepție, cu multă armonie. La 
această ediție au participat 5 formații corale din Cehia, Slovacia, 
Ungaria și România. Intrarea în concurs a celor 5 formatii corale a 
fost stabilită în ordinea tragerii la sorţi, efectuată de către 
președintele CCI Maramureș, Florentin-Nicolae Tuș.  

La festivitatea de premiere, Trofeul Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș.a revenit Coralei Paul Constantinescu a Casei 
de Cultura I.L. Caragiale Ploiești. 

Festivalul Coral Internaþional ”Liviu Borlan” 
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COLABORÃRI ECONOMICE 

La invitația președintelui Camerei de Comerț și Industrie 
Jász-Nagykun-Szolnok (Ungaria), Andras Sziraki, o 
delegație a CCI Maramureș condusă de președintele 
Florentin-Nicolae Tuș a fost prezentă în 19 septembrie a.c. la 
evenimentele festive care au marcat un sfert de secol de 
activitate a instituției camerale din Szolnok. 

În semn de apreciere pentru activitatea Camerei de Comerț 
și Industrie Jász-Nagykun-Szolnok (Ungaria) concretizată, în 
cei 25 de ani, în proiecte și parteneriate viabile și 
încurajatoare pentru dezvoltarea mediului de afaceri dar și 
pentru prietenia care leagă cele două instituții camerale de 
peste 20 de ani, președintele CCI Maramureș, Florentin-
Nicolae Tuș, a oferit partenerilor din Szolnok însemnul celor 
două Camere de Comerț și Industrie - Maramureș/ Szolnok. 

Camera de Comerț și Industrie Jász-Nagykun-Szolnok 
(Ungaria) a fost și va rămâne unul dintre partenerii externi de 
încredere ai instituției noastre. 

La mulți ani, dragi parteneri și prieteni! 

CCI Maramureş alături de CCI Szolnok  

Peste 20 de ani prietenie şi parteneriat durabil! 

La invitația conducerii 
Asociației Întreprinzătorilor 
Maghiari din Maramureș, 
președintele CCI Maramureș, 
Florentin-Nicolae Tuș, a 
participat în 20 septembrie 
a.c. la ședința AÎMM, întâlnire 
inclusă în programul Főtér 
Fesztivál (Zilele Maghiare 
Băimărene). Președintele CCI 
MM a mulțumit conducerii 
AIMM (președinte Melinda 

CCI Maramureş şi Asociaþia Întreprinzătorilor Maghiari 

din Maramureş consolidează relaþiile parteneriale 

Vineri, 13 septembrie a.c., într-un cadru festiv, președintele CCI 

Maramureș, Florentin-Nicolae Tuș, a acordat Policlinicii Sfânta Maria 

reprezentată de dr. Ioan Blăjan - fondatorul Policlinicii Sf. Maria - 

însemnul instituției camerale, dovada aprecierii pentru această 

unitate medicală care, de-a lungul a două decenii, s-a dovedit a fi un 

etalon și un reper pentru comunitatea maramureșeană, în domeniul 

sănătății. 

Cu ocazia aniversării a 20 de ani de la înființarea Societății Civile 

Medicale Policlinica Sfânta Maria, Camera de Comerț și Industrie 

Maramureș urează întregii echipe un călduros “La mulți ani!” cu 

dezvoltare continuă! 

Bodor) pentru invitația la 
această întrevedere și prilejul 
de a prezenta, în fața celor 15 
membri prezenți, rolul și 
obiectivele instituției camerale, 
proiectele și acțiunile ce vor fi 
organizate în perioada imediat 
următoare. 

La Conferința MAVÁSZ a 
participat și Aros János, 
primarul orasului Sárospatak 
(Ungaria). Discuțiile purtate de 

președinte le CCI 
Maramureș atât cu 
membri AÎMM dar și 
c u  e d i l u l  d i n 
Sárospatak au fost de 
bun augur și au 
generat încredere și 
dorință de colaborare 
pentru a consolida 
r e l a ț i i l e 
i n t e r i n s t i t u ț i o n a l e  ș i 
parteneriale, în sprijinul 

mediului de afaceri pe care îl 
reprezintă. 

CCI Maramureş,  

mereu aproape de membrii săi! 
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C.C.I. Maramureş - Busola dumneavoastră în afaceri ! 

Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș a organizat în luna 
septembrie a.c. următoarele cursuri: 

 

Inspector/ Referent Resurse 
Umane  

09 - 24 septembrie 2019: Cursul a 
fost susținut de către cu un grup de 
specialiști cu o experiență vastă în 
domeniul resurselor umane și o 
pregătire pedagogică 
corespunzătoare formării 
profesionale a adulților. La invitația 
Camerei de Comerț și Industrie 
Maramureș a răspuns un număr de 
17 persoane care activează în diverse 
domenii de activitate. 

Cursuri de pregătire teoretică în 
vederea prelungirii autorizației 
de ELECTRICIAN și de pregătire 

teoretică în vederea 
reautorizării / autorizării 

ELECTRICIENILOR  
(gradul I, II și III) 

13 – 15 septembrie: Cursurile s-au 
adresat electricienilor care doreau 
prelungirea valabilității autorizației 
ANRE și electricienilor care și-au 
propus să susțină examenul de 
autorizare ANRE în sesiunea ANRE – 
Toamna 2019.  

Responsabil cu Protecția 
Datelor cu Caracter Personal  
Din 16 septembrie: Având în 

Calendar CURSURI OCTOMBRIE-NOIEMBRIE 2019 

EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE din 21 octombrie 

NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂ  din 24 octombrie 

INSPECTOR RESURSE UMANE  din 28 octombrie 

CONTABIL din 4 noiembrie 

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  

vedere importanța și actualitatea 
temei Protecția datelor cu caracter 
personal, o măsură luată la nivel EU, 
care se aplică și în România din mai 
2018, Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș a venit în sprijinul 
mediului de afaceri cu o ofertă de 
curs autorizat A.N.C. - “Responsabil 
cu Protecția Datelor cu Caracter 

Personal” (COD COR 242231). La 
invitația CCIMM a răspuns un număr 
de 10 persoane, angajați ai 
operatorilor economici locali din 
diverse domenii de activitate.  

Arhivar 
Din 17 septembrie: O nouă serie de 

curs „ARHIVAR” - COD COR 441501, 
cu o durată totală de 120 ore, din 
care 40 ore pregătire teoretică și 80 
ore pregătire practică s-a desfășurat 
în spațiile CCI Maramureș. Au răspuns 
invitației de participare la curs 11 
persoane.  

Excel 
23-30 septembrie: Instituția 

noastră a organizat, la cerere, curs 
Excel pentru 41 de salariați ai unei 
firme membre a CCI Maramureș.  

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

Monitorul Oficial SEPTEMBRIE 

 Ordin nr. 856 din 27 August 2019 
pentru modificarea și completarea Ghidului de 
finanțare a Programului privind instalarea 
sistemelor de panouri fotovoltaice pentru 
producerea de energie electrică, în vederea 
acoperirii necesarului de consum și livrării 
surplusului în rețeaua națională, aprobat prin 
Ordinul viceprim-ministrului, ministrul 
mediului, nr. 1.287/2018. (MO nr. 
0723 din 2019) 
 Ordin nr. 2830 din 29 August 2019 

privind prospectele de emisiune a 
certificatelor de trezorerie cu discont și a 
obligațiunilor de stat de tip benchmark 
aferente lunii septembrie 2019. (MO nr. 
0726 din 2019) 
 HG nr. 610 din 21 August 2019 privind 

aprobarea Notei de fundamentare referitoare 
la necesitatea și oportunitatea efectuării 
cheltuielilor aferente proiectului de investiții 
„Sistemul electronic integrat al ONRC 
consolidat și interoperabil destinat asigurării 
serviciilor de e-guvernare centrate pe 
evenimente de viață (ONRC V2.0)“ (MO nr. 
0726 din 2019) 
 Ordin nr. 2876 din 02 Septembrie 2019 

pentru modificarea și completarea Normelor 
metodologice privind organizarea și 
conducerea contabilității instituțiilor publice, 
Planul de conturi pentru instituțiile publice și 
instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate 
prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
1.917/2005. (MO nr. 0729 din 2019) 
 HG nr. 646 din 27 August 2019 privind 

deschiderea punctului internațional de trecere 
a frontierei de stat româno-sârbe pentru 
pasageri și transportul de mărfuri cu vehicule, 
în regim de bac și pietonal, între localitățile 
Moldova Nouă (România) și Golubac 
(Republica Serbia) și a punctului vamal. 
(MO nr. 0729 din 2019) 
 Ordin nr. 3431/C din 19 August 2019 

(Ministerul Justiției) pentru aprobarea 
formularelor de avize de înscriere privind 
înregistrările efectuate în Registrul Național 
de Publicitate Mobiliară și a instrucțiunilor de 
completare a acestor formulare. (MO nr. 
0730 din 2019) 
Regulament nr. 2 din 06 Septembrie 

2019 (Banca Națională a României) privind 
prevenirea și combaterea spălării banilor și 
finanțării terorismului. (MO nr. 0736 din 2019) 
 Ordin nr. 1296 din 28 August 2019 

privind aprobarea Schemei de ajutor de 
minimis prevăzute în cadrul Programului 
național multianual pentru dezvoltarea 
antreprenoriatului în rândul femeilor din 
sectorul întreprinderilor mici și mijlocii. 
(MO nr. 0736 din 2019) 
 Ordin nr. 1581 din 02 Septembrie 2019 

privind aprobarea Schemei de ajutor de 

minimis „Implementarea strategiilor de 
dezvoltare locală în orașe/municipii cu o 
populație de peste 20.000 locuitori“, aferentă 
Programului operațional Capital uman 2014-
2020, POCU 2014-2020, axa prioritară 5 
„Dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității“, obiectivul 
specific 5.1 „Reducerea numărului de 
persoane aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială din comunitățile 
marginalizate (romă și nonromă) din orașe cu 
peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu 
populație aparținând minorității rome, prin 
implementarea de măsuri/operațiuni integrate 
în contextul mecanismului de DLRC“.(MO nr. 
0740 din 2019) 
 Ordin nr. 2288 din 21 August 

2019privind procedura de transfer al sumelor 
recuperate în cadrul asistenței reciproce la 
recuperare și pentru aprobarea modelului și 
conținutului unor formulare. (MO nr. 
0741 din 2019) 
 HG nr. 693 din 12 Septembrie 2019 

privind stabilirea unor măsuri pentru punerea 
în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/501 
al Parlamentului European și al Consiliului din 
25 martie 2019 privind normele comune care 
asigură conectivitatea de bază a transportului 
rutier de mărfuri și de persoane cu privire la 
retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord din Uniune. (MO nr. 
0759 din 2019) 
 Hotărâre nr. 156 din 10 Septembrie 

2019 pentru modificarea și completarea 
anexei la Hotărârea Consiliului de mediere nr. 
39/2015 privind aprobarea Statutului profesiei 
de mediator. (MO nr. 0769 din 2019) 
 Ordin nr. 1253 din 21 August 2019 

pentru stabilirea valorii nominale indexate a 
unui tichet de masă pentru semestrul II al 
anului 2019. (MO nr. 0770 din 2019) 
 Ordin nr. 1629 din 12 Septembrie 2019 

privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor 
Europene a prevederilor art. 25 alin. (4) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
77/2014 privind procedurile naționale în 
domeniul ajutorului de stat, precum și pentru 
modificarea și completarea Legii concurenței 
nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în 
cadrul schemelor de ajutor de minimis din 
fonduri structurale europene în cadrul 
Programului operațional Capital uman. 
(MO nr. 0770 din 2019) 
 Ordin nr. 1627 din 12 Septembrie 2019 

privind modificarea și completarea Schemei 
de ajutor de minimis „România Start Up Plus“, 
aferentă Programului operațional Capital 
uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de 
muncă pentru toți“, obiectivul specific 3.7 
„Creșterea ocupării prin susținerea 

întreprinderilor cu profil nonagricol din zona 
urbană“, aprobată prin Ordinul ministrului 
fondurilor europene nr. 1.838/2016. (MO nr. 
0778 din 2019) 
 Ordin nr. 1626 din 12 Septembrie 2019 

privind modificarea și completarea Schemei 
de ajutor de minimis „Diaspora Start Up“, 
aferentă Programului operațional Capital 
uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de 
muncă pentru toți“, obiectivul specific 3.7 
„Creșterea ocupării prin susținerea 
întreprinderilor cu profil nonagricol din zona 
urbană“, aprobată prin Ordinul ministrului 
fondurilor europene nr. 2.044/2016. (MO nr. 
0778 din 2019) 
 Ordin nr. 2587 din 13 Septembrie 2019 

privind aprobarea schemei de ajutor de 
minimis pentru sprijinirea întreprinderilor de 
economie socială de inserție în cadrul 
Programului operațional regional 2014-2020. 
(MO nr. 0779 din 2019) 
 Ordin nr. 2651 din 23 Septembrie 2019 

pentru modificarea Ordinului viceprim-
ministrului, ministrul dezvoltării regionale și 
administrației publice, nr. 3.254/2016 privind 
aprobarea măsurii de sprijin, constând în 
acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de 
minimis pentru îmbunătățirea competitivității 
economice prin creșterea productivității 
muncii în întreprinderi mici și mijlocii în cadrul 
Programului operațional regional 2014-2020. 
(MO nr. 0784 din 2019) 
 Ordonanță de urgență nr. 67 din 19 

Septembrie 2019 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 96/2000 privind 
organizarea și funcționarea Băncii de Export-
Import a României EXIMBANK - S.A., precum 
și a Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind 
instituirea unor facilități fiscal. (MO nr. 
0784 din 2019) 
 Ordin nr. 2894 din 03 Septembrie 2019 

pentru modificarea și completarea Ordinului 
ministrului finanțelor publice nr. 660/2017 
privind aprobarea Procedurii de comunicare 
prin mijloace electronice de transmitere la 
distanță între Ministerul Finanțelor Publice/
organul fiscal central și persoanele fizice, 
persoanele juridice și alte entități fără 
personalitate juridică. (MO nr. 0785 din 2019) 
 Ordin nr. 3126 din 19 Septembrie 2019 

pentru aprobarea Procedurii de anulare a 
obligațiilor de plată accesorii și privind 
modificarea Ordinului ministrului finanțelor 
publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea 
procedurii de aplicare a măsurilor de 
restructurare a obligațiilor bugetare restante 
la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care 
au datorii principale în cuantum mai mare sau 
egal cu suma de un milion lei. (MO nr. 
0786 din 2019) 
 Ordin nr. 1430 din 19 Septembrie 2019 

pentru aprobarea modelului, conținutului, 
modalității de depunere și de gestionare a 
„Declarației privind obligațiile de plată a 
contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și 
evidența nominală a persoanelor asigurate“. 
(MO nr. 0794 din 2019) 
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Stimate Domnule Președinte, 
 

Permiteți-mi să vă transmit salutul nostru cordial și să vă mulțumim în 

mod deosebit pentru implicarea în organizarea primei ediții a expoziției 

„Republica Moldova Prezintă” la Baia Mare precum și a Forumului 

Internațional de Afaceri cu implicarea companiilor din Republica Moldova, 

în cadrul celei de a XXVII-a ediții a evenimentului ”Rivulus Dominarum”. 

Sprijinul pe care ni l-ați oferit, maniera colegială și profesională cu care 

am fost tratați, precum și colaborările eficiente în pregătirea, promovarea și 

desfășurarea Expoziției, au făcut posibilă materializarea eforturilor noastre 

comune de susținere a producătorilor de pe ambele maluri ale Prutului. 

Expoziția a permis participanților să studieze piața României, să testeze 

preferințele consumatorilor locali, dar și străini, turiști și vizitatori în Baia 

Mare. Participanții forumului bilateral au cules informații despre bunele 

practici ale agenților economici români și au reușit să stabilească legături 

de colaborare și parteneriat cu unii din aceștia, astfel contribuind la 

realizarea scopului care a stat la baza organizării evenimentului dat. 

În acest context, dar și în urma discuțiilor pe care le-am avut în cadrul 

întrevederilor de la Baia Mare, ținem să reiterăm dorința noastră ca acest 

eveniment să fie inclus în planul de activități pentru următorul an. Iar 

colaborările dintre Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș, precum și Consiliul Județean 

Maramureș tind să devină elemente de referință în consolidarea relațiilor 

economice dintre companiile din România și Republica Moldova, având 

drept confirmare interesul publicului din ce în ce mai pronunțat pentru 

astfel de evenimente. 

Pe această cale, îmi exprim susținerea dezvoltării și permanentizării 

parteneriatului dintre instituțiile noastre și sunt sigur că schimbul reciproc 

de experiență, informații, activități și implementări practice vor asigura 

creșterea și dezvoltarea comunităților de afaceri din țările noastre. 
 

Cu stimă profundă, 
Președinte, Sergiu HAREA 

Scrisoarea Camerei de Comerþ şi Industrie 

a Republicii Moldova  

Ecouri la Rivulus Dominarum 


