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De 26 de ani premiem excelenţa în afaceri  

Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș premiază și în acest an 
excelența în afaceri, continuând astfel 
tradiția celor 25 ani de-a lungul cărora 
instituția camerală a evidențiat și 
promovat firmele ale căror rezultate 
contribuie la crearea de noi locuri de 
muncă, la dezvoltarea durabilă a 
județului și la îmbunătățirea calității vieții 
maramureşenilor.  

Anul acesta, TOPUL FIRMELOR 
MARAMUREȘENE, eveniment dedicat 
companiilor care prin rezultatele lor 
reușesc să aducă plus-valoare 
economiei judeţului, ajunge la a XXVI-a 
ediție. Datele aferente situațiilor 
financiare anuale ale companiilor, 
depuse la Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Maramureș, au definit 
pentru ediția din acest an un clasament 
cu un potențial competitiv mai generos. 
Această situație se datorează numărului 
mai mare de companii înscrise în 
competiția noastră, comparativ cu 
edițiile trecute. Statistica datelor indică o 
influență pozitivă care relevă, în 
ansamblu, idei de afaceri profitabile și 
continuitatea unor performanțe 

economice înregistrate de companiile 
maramureșene.  

Toate datele de bilanț au fost 
colectate în mod unitar și furnizate de 
Ministerul Finanțelor Publice Camerei de 
Comerț și Industrie a României care în 

baza unui soft unic, implementat la nivel 
național de sistemul cameral, a prelucrat 
aceste date, rezultând astfel 
clasamentul firmelor la nivel județean. 

Clasamentul din acest an cuprinde 
127 de companii din Maramureș grupate 
pe clase de mărime și domenii de 
activitate. Împreună însumează o cifră 
de afaceri de aproximativ 6 miliarde lei, 
acumulând un profit brut de peste 350 
milioane lei și un total de 18,620 
salariați. Companiile din clasamentul 
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TOPUL FIRMELOR MARAMUREȘENE 
reprezintă domeniile: agricultură, 
silvicultură, pescuit, cercetare-
dezvoltare și high-tech, comerț, 
construcții, industrie, servicii și turism, 
cele mai multe activând în industrie, 
comerț și servicii.  

În semn de apreciere și respect față 
de performanțele economice înregistrate 
la nivelul județului Maramureș, instituția 
camerală rămâne aproape de mediul de 
afaceri prin organizarea acestui 
eveniment care celebrează excelența și 
rezultatele economice remarcabile ale 
principalelor companii ce formează 
motorul economiei locale.  

Adresez tuturor companiilor premiate 
în ediția din acest an a TOPULUI 
FIRMELOR MARAMUREȘENE 
mulțumiri pentru încrederea acordată 
Camerei de Comerț și Industrie 
Maramureș și felicit managementul 
acestora pentru performanța în afaceri și 
premiul  obținut  în  cadrul  celei  de-a 
XXVI-a ediții a topului. 

Vă doresc mult succes în activitatea 
Dumneavoastră și vă asigur de întreaga 
mea considerație! 

Florentin-Nicolae Tuș - Președintele  Camerei de Comerț și Industrie Maramureș 

Firmele maramureșene 
premiate pentru anul 2018, 
clasificate după domeniul de 
activitate și mărimea lor: 
INDUSTRIE 
E x t r a c ț i a  p i e t r e i 
ornamentale și a pietrei 
pentru construcții, extractia 

p i e t r e i  c a l c a r o a s e , 
ghipsului, cretei și a 
ardeziei (CAEN 0811) 
Microîntreprinderi 
1. BLUE COMPANY  SRL - 
Borșa  
Extracția pietrișului și 
nisipului; extracția argilei și 

caolinului (CAEN 0812) 
Microîntreprinderi 
1. VAGAME TIM GRUP SRL 
- Borșa  

Fabricarea produselor din 
carne (inclusiv din carne de 
pasăre) (CAEN 1013) 
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Întreprinderi mari 
1. FERMA ZOOTEHNICĂ SRL - Baia 
Mare  
Fabricarea produselor lactate și a 
brânzeturilor (CAEN 1051) 

Întreprinderi mici 
1. OBLAZA SRL - Bârsana  
Fabricarea înghețatei (CAEN 1052) 
Întreprinderi mici 
1. DIANY-COM SRL - Recea  
Fabr icarea pâin i i ;  fabr icarea 
prăjiturilor și a produselor proaspete 
de patiserie (CAEN 1071) 
Întreprinderi mijlocii 
1. BIZO TRADE SRL - Baia Mare  
Microîntreprinderi 
1. ALEXIS PROD PAN SRL - Desești  
Fabricarea de articole confecționate 
din textile (cu excepția îmbrăcămintei 
și lenjeriei de corp) (CAEN 1392) 
Întreprinderi mari 
1. VALMEDY PROD  SRL - Sighetu 
Marmației  
Întreprinderi mici 
1. ANA ACT DECOR SRL - Baia Sprie  
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Microîntreprinderi 
1. INTERMEDY SRL - Sighetu Marmației  
F a b r i c a r e a  d e  a r t i c o l e  d e 
îmbrăcăminte pentru lucru (CAEN 
1412) 
Microîntreprinderi 
1. ITDOR COMPANY SRL - Baia Mare  
Fabr icarea al tor  art icole  de 
îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de 
corp) (CAEN 1413) 
Întreprinderi mijlocii 
1. STIL AURA SRL - Baia Mare  
2. RACIDO PROD COM SRL - Baia 
Mare  
Fabricarea altor elemente de dulgherie 
și tâmplărie, pentru construcții (CAEN 
1623) 
Întreprinderi mici 
1. CASE CĂLDUROASE SRL - Satu 
Nou de Jos  
Alte activități de tipărire n.c.a. (CAEN 
1812) 
Întreprinderi mijlocii 
1. PRINTMASTERS SRL - Cicîrlău  
Întreprinderi mici 
1. CECONII SRL - Recea  
Fabricarea vopselelor, lacurilor, 
cernelii tipografice și masticurilor 
(CAEN 2030) 
Microîntreprinderi 
1. POLICHIM SRL - Săsar  
Fabricarea altor produse chimice 
n.c.a. (CAEN 2059) 

Întreprinderi mijlocii 
1. 4 BRANDS SRL - Baia Mare  
Fabricarea produselor farmaceutice 
de bază (CAEN 2110) 
Întreprinderi mijlocii 
1. AC HELCOR SRL - Baia Mare  
Fabricarea articolelor din cauciuc 
(CAEN 2219) 
Întreprinderi mari 
1. OPTIBELT POWER TRANSMISSION 
SRL - Tăuții-Măgherăuș  
Fabricarea articolelor din material 

plastic pentru construcții (CAEN 2223) 
Microîntreprinderi 
1. PETRII-VITRALUX SRL - Vișeu de 
Sus  
Fabricarea produselor din beton 
pentru construcții (CAEN 2361) 

Întreprinderi mici 
1. FORTE GRUP SRL - Baia Mare  
Metalurgia aluminiului (CAEN 2442) 
Întreprinderi foarte mari 
1. UNIVERSAL ALLOY CORPORATION 
EUROPE SRL - Dumbrăvița  
Fabricarea de construcții metalice și 
părți componente ale structurilor 

metalice (CAEN 2511) 
Întreprinderi mari 
1. RAMIRA SA - Baia Mare  
Fabricarea articolelor de feronerie 
(CAEN 2572) 

Întreprinderi mijlocii 
1. COMERPAN SRL - Sighetu Marmației  
Fabricarea de șuruburi, buloane și alte 
articole filetate; fabricarea de nituri și 

șaibe (CAEN 2594) 
Întreprinderi mijlocii 
1. MECANICA-SIGHETU SA - Sighetu 
Marmației  
Fabricarea altor articole din metal 
n.c.a. (CAEN 2599) 

Întreprinderi mijlocii 
1. BLACHOTRAPEZ SRL - Baia Mare  
Fabricarea de instrumente și 
dispozitive pentru măsură, verificare, 
control, navigație (CAEN 2651) 
Întreprinderi mici 
1. PRIMATECH SRL - Baia Mare  

Microîntreprinderi 
1. 95 SMS. EU SRL - Baia Mare  

Fabricarea aparatelor de distributie și 
control a electricității (CAEN 2712) 
Întreprinderi foarte mari 
1. EATON ELECTRO PRODUCTIE SRL 
- Sârbi  
Întreprinderi mari 
1. ELECTRO SISTEM SRL - Baia Mare  
Fabricarea altor echipamente electrice 
(CAEN 2790) 
Întreprinderi mari 
1 .  W EI DMÜLLER I NTERFACE 
ROMANIA SRL - Tăuții-Măgherăuș 
Întreprinderi mijlocii 
1. 4 K SERVICES SRL - Baia Mare  
Întreprinderi mici 
1. CABLEX RBM SRL - Baia Mare  
Fabricarea altor mașini și utilaje de 
utilizare generală n.c.a. (CAEN 2829) 
Întreprinderi mijlocii 
1. ADISS SA - Tăuții-Măgherăuș  
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Întreprinderi mici 
1. EPUROM SA - Baia Mare  
Fabricarea altor mașini și 
utilaje specifice n.c.a. 
(CAEN 2899) 
Întreprinderi mijlocii 
1. DELTA ENGINEERING 
AUTOMATION SRL - Tăuții-
Măgherăuș  
Fabricarea de mobilă n.c.a. 
(CAEN 3109) 
Întreprinderi foarte mari 
1. ARAMIS INVEST SRL - 
Baia Mare  
2. TAPARO SA - Borcut  
3. PLIMOB SA - Sighetu 
Marmației  
Întreprinderi mijlocii 
1. LAGUNA SERV SRL - 
Sighetu Marmației  
Microîntreprinderi 
1. KLAR DESIGN SRL - Baia 
Mare  

CERCETARE-DEZVOLTARE 
ȘI HIGH-TECH 
Fabricarea calculatoarelor 
și  a echipamentelor 
periferice (CAEN 2620) 
Microîntreprinderi 
1 .  L I G H T  S P E E D 
COMPUTERS SRL - Baia 
Mare  
Activități de editare a altor 
produse software (CAEN 
5829) 
Întreprinderi mijlocii 
1. INDECO SOFT SRL - Baia 

Mare  
Microîntreprinderi 
1. RPK SOFTWARE SRL - 
Baia Mare  
Activități de telecomunicații 
prin rețele cu cablu (CAEN 
6110) 
Microîntreprinderi 
1. CANAL 7 SRL - Baia Mare  
Alte activități de servicii 
p r i v i n d  t e h n o l o g i a 
informației (CAEN 6209) 
Întreprinderi mijlocii 
1. REPKA ELECTRONICS 
SRL - Baia Mare  
Cercetare-dezvoltare în alte 
științe naturale și inginerie 
(CAEN 7219) 
Întreprinderi mijlocii 
1. HYPERICUM IMPEX SRL - 
Baia Sprie  
A G R I C U L T U R Ă , 
SILVICULTURĂ, PESCUIT 
C u l t i v a r e a  f r u c t e l o r 

arbuștilor fructiferi, 
căpșunilor, nuciferilor 
și a altor pomi 
fructiferi (CAEN 0125) 
Microîntreprinderi 
1 .  V O L S 
BLUEBERRIES SRL - 
Baia Mare  
Creșterea ovinelor și 
caprinelor (CAEN 
0145) 
Microîntreprinderi 

1. SMART SRL - Baia Mare  
Creșterea porcinelor (CAEN 
0146) 
Microîntreprinderi 

1. PIG CENTER SRL - Mireșu 
Mare  
Colectarea produselor 
forestiere nelemnoase din 
flora spontană (CAEN 0230) 
Microîntreprinderi 
1. FOREST TIM-TOM SRL - 
Săliștea de Sus  
TURISM 
Hoteluri și alte facilități de 

cazare similare (CAEN 5510) 
Întreprinderi mijlocii 
1. TURIST ȘUIOR SRL - Baia 
Sprie  
Restaurante (CAEN 5610) 
Întreprinderi mici 
1. BET SEAN IMPEX SRL - 
Baia Mare  
Activități ale agențiilor 
turistice (CAEN 7911) 
Microîntreprinderi 
1. DCR STILE SRL - STYLE 
TRAVEL - Baia Mare  
Activități ale tur-
operatorilor (CAEN 
7912) 

Întreprinderi mici 
1. SFARA TOURS 
BAIA MARE SRL - 
Baia Mare  

Microîntreprinderi 
1 .  M A R A 
I N T E R N A T I O N A L 

TOUR SRL - Baia 
Mare  
COMERT 
Comerț cu autoturisme și 
autovehicule ușoare (sub 
3,5 tone) (CAEN 4511) 
Întreprinderi mici 
1. LAND MOTORS SRL - 
Baia Mare  
Comerț cu ridicata de piese 
ș i  accesor i i  pent ru 

autovehicule (CAEN 4531) 
Întreprinderi mici 
1. HANDELS SRL - Baia 
Mare  
Microîntreprinderi 
1. ATP AUTOMOTIVE RO 

SRL - Săsar  
Comerț cu amănuntul de 
piese și accesorii pentru 
autovehicule (CAEN 4532) 

Microîntreprinderi 
1. SELECT AUTO SRL - 
Rogoz  
Intermedieri în comerțul cu 
produse diverse (CAEN 
4619) 

Microîntreprinderi 
1. INTER FORESTA SRL - 
Baia Mare  
Comerț cu ridicata al 
produselor lactate, ouălor, 
uleiurilor și grăsimilor 
comestibile (CAEN 4633) 
Întreprinderi mici 
1. MILAPO FRESH SRL - 

Baia Mare  
Comerț cu ridicata cu cafea, 
ceai, cacao și condimente 
(CAEN 4637) 
Microîntreprinderi 
1. SICHER IMPEX SRL - 
Baia Mare  
Comerț cu ridicata al 
produselor textile (CAEN 
4641) 

Întreprinderi mici 

1. ATHORE DELITE SRL - 

Recea  

Comerț cu ridicata al 

î m b r ă c ă m i n t e i  ș i 

încălțămintei (CAEN 4642) 

Întreprinderi mici 
1. RMG CASUAL SRL - Baia 
Mare  
Comerț cu ridicata al 
produselor farmaceutice 
(CAEN 4646) 
Întreprinderi mijlocii 
1. MARAVET SRL - Baia 
Mare  
Comerț cu ridicata al altor 
bunuri de uz gospodăresc 
(CAEN 4649) 
Microîntreprinderi 
1. OFFICE CENTER SRL - 
Recea  
Comerț cu ridicata al 

c a l c u l a t o a r e l o r , 

echipamentelor periferice și 

software-ului (CAEN 4651) 

Întreprinderi mici 

1. MEZE AUDIO  SRL - Baia 

Mare  

Microîntreprinderi 

1. ONE-IT SRL - Baia Mare  

Comerț cu ridicata de 
c o m p o n e n t e  ș i 
echipamente electronice și 
de telecomunicații (CAEN 
4652) 
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Microîntreprinderi 
1. RPK DISTRIBUTION SRL - Baia Mare  
Comerț cu ridicata al mașinilor 
agricole, echipamentelor și furniturilor 
(CAEN 4661) 
Microîntreprinderi 
1. GRIGMAR SRL - Baia Mare  
Comerț cu ridicata al altor mașini și 
echipamente (CAEN 4669) 
Întreprinderi mijlocii 
1. B&K ELECTRO SYSTEM SRL - Baia 
Mare  
Comerț cu ridicata al materialului 
lemnos și a materialelor de construcții 
și echipamentelor sanitare (CAEN 
4673) 

Întreprinderi mijlocii 
1. STORO SRL - Baia Mare  
Întreprinderi mici 
1. TEUTON NORD SRL - Baia Mare  

Comerț cu ridicata al altor produse 
intermediare (CAEN 4676) 
Microîntreprinderi 
1. EVOLUȚIA-DAN SRL - Târgu Lăpuș 
Comerț cu ridicata nespecializat 
(CAEN 4690) 

Întreprinderi mijlocii 
1. MEDIAPRESS SRL - Baia Mare  

Întreprinderi mici 
1. CIRUELAS COM SRL - Berința  
Comerț cu amănuntul în magazine 
n e s p e c i a l i z a t e ,  c u  v â n z a r e 
predominantă de produse alimentare, 
băuturi și tutun (CAEN 4711) 
Întreprinderi mijlocii 
1. ABA - FLOR PROD COM SRL - Baia 
Mare  
C o m e r ț  c u  a m ă n u n t u l  a l 
calculatoarelor, unităților periferice și 
software-ului în magazine specializate 
(CAEN 4741) 

Microîntreprinderi 
1. VLAROX FISCAL SRL - CASE DE 
MARCAT ȘI SOLUȚII DE GESTIUNE - 

Baia Mare  
Comerț cu amănuntul al covoarelor, 
carpetelor, tapetelor și a altor 
acoperitoare de podea, în magazine 

specializate (CAEN 4753) 
Microîntreprinderi 
1. MARCO CARPET  SRL - Baia Mare  
Comerț cu amănuntul al mobilei, al 
articolelor de iluminat și al articolelor 
de uz casnic n.c.a., în magazine 

specializate (CAEN 4759) 
Întreprinderi mici 
1. ELECTROCENTER SRL - Baia Mare  
2. MARIANSIMPRO SRL - Săsar  
Comerț cu amănuntul al altor bunuri 
noi, în magazine specializate (CAEN 
4778) 

Microîntreprinderi 
1. ATENA-LUX SRL - Baia Mare  
2. SESSLER IMPEX SRL - Baia Mare  
Comerț cu amănuntul prin intermediul 
caselor de comenzi sau prin Internet 
(CAEN 4791) 

Microîntreprinderi 
1. AGROMIR STORE SRL - Baia Mare  
Comerț cu amănuntul efectuat în afara 
magazinelor, standurilor, chioșcurilor 
și piețelor (CAEN 4799) 
Microîntreprinderi 
1. M.P.C.-POP SRL - Baia Mare  
SERVICII 
Repararea echipamentelor electronice 
și optice (CAEN 3313) 
Întreprinderi mici 
1. ELMED SRL - Baia Mare  
Captarea, tratarea și distribuția apei 
(CAEN 3600) 
Întreprinderi mari 
1. VITAL SA - Baia Mare  
Colectarea deșeurilor nepericuloase 
(CAEN 3811) 

Întreprinderi mari 
1. DRUSAL SA - Baia Mare  
Recuperarea materialelor reciclabile 
sortate (CAEN 3832) 
Întreprinderi mici 
1. CORESERV SRL - Baia Mare  
Dezvoltare (promovare) imobiliară 
(CAEN 4110) 
Întreprinderi mici 
1. HOFER-H.I. SRL - Baia Mare  
Î n t r e ț i n e r e a  ș i  r e p a r a r e a 
autovehiculelor (CAEN 4520) 

Întreprinderi mijlocii 
1. ATP MOTORS RO SRL - Baia Mare  
2. AUTO BECORO SRL - Baia Mare  

Alte transporturi terestre de călători 
n.c.a. (CAEN 4939) 
Întreprinderi mici 
1. FONTI EUROPE LDC SRL - Baia 
Mare  
Transporturi rutiere de mărfuri (CAEN 
4941) 
Întreprinderi mijlocii 
1. HAGERO SRL - Sârbi, com.Fărcașa  
Act i v i t ă ț i  de  ser v i c i i  anexe 
transporturilor aeriene (CAEN 5223) 
Întreprinderi mijlocii 
1. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL 
MARAMUREȘ RA - Tăuții-Măgherăuș  
Alte activități anexe transporturilor 
(CAEN 5229) 
Întreprinderi mici 
1. MARASPED INTERTRANS SRL - 
Baia Mare  
Activități de editare a ziarelor (CAEN 
5813) 
Întreprinderi mici 
1. GRAIUL MARAMUREȘULUI SRL - 
Baia Mare  
A c t i v i t ă ț i  d e  p r o d u c ț i e 
cinematografică, video și de programe 
de televiziune (CAEN 5911) 
Microîntreprinderi 
1. TL PLUS MEDIA SRL - Baia Mare  
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Activități de contabilitate și 
audit financiar; consultanță 
în domeniul fiscal (CAEN 
6920) 
Întreprinderi mici 
1. MICRAL EXPERT SRL - 
Baia Mare  
Activități de arhitectură 
(CAEN 7111) 
Întreprinderi mici 
1. AEDILIS PROIECT SRL - 
Baia Mare  

Activități de inginerie și 
consultanță tehnică legate 
de acestea (CAEN 7112) 
Întreprinderi mici 
1. CUBICON INVEST SRL - 
Baia Mare  
Activități de testări și 
analize tehnice (CAEN 7120) 
Microîntreprinderi 
1. TCP IP MANAGEMENT 
SRL - Baia Mare  
Activități ale agențiilor de 
publicitate (CAEN 7311) 
Microîntreprinderi 
1. INSIDE MEDIA SRL - Baia 
Mare  
2. ELSYLINE SRL - Baia 
Mare  
Servicii de reprezentare 
media (CAEN 7312) 
Microîntreprinderi 
1 .  S O C I A L  M E D I A 
PROMOTIONS SRL - 
SOCIAL FM - Baia Mare  

Activități veterinare (CAEN 
7500) 

Microîntreprinderi 
1. ANCAFARMVET SRL - 
Baia Mare  
Activități de protecție și 
gardă (CAEN 8010) 
Microîntreprinderi 
1 .  C O R T E Z  G U A R D 

SECURITY SRL - Baia Mare  
Activități combinate de 
secretariat (CAEN 8211) 

Microîntreprinderi 
1.  WEST COAST 
MANAGEMENT SRL - 

Baia Mare  
A l t e  f o r m e  d e 
învățământ n.c.a. (CAEN 
8559) 
Microîntreprinderi 
1. PARADISE KISS 
BEAUTY SRL - Baia 
Mare  
Activități de asistență 
spitalicească (CAEN 
8610) 

Microîntreprinderi 
1. CLINICA SFÂNTA MARIA 
SRL - Baia Mare  
Activități de asistență 
stomatologică (CAEN 8623) 
Microîntreprinderi 
1. TUTODENT SRL - Baia 
Mare  
Alte activități referitoare la 
sănătatea umană (CAEN 
8690) 
Microîntreprinderi 
1. R.M.N CASA RUSU SRL - 
Baia Mare  
Repararea calculatoarelor și 
a echipamentelor periferice 
(CAEN 9511) 
Întreprinderi mici 
1. GO SERV SRL - Baia Mare  
Microîntreprinderi 
1. REAL INFO SRL - Baia 
Mare  
CONSTRUCȚII 
Lucrări de construcții a 

clădirilor rezidențiale 
și nerezidențiale 
(CAEN 4120) 
Întreprinderi mici 
1. TAFFO SRL - Baia 
Mare  
Lucrări de construcții 
a drumurilor și 
autostrăzilor (CAEN 
4211) 
Întreprinderi mijlocii 
1. DRUMURI-PODURI 
MARAMUREȘ SA - 
Baia Mare  
Întreprinderi mici 
1. RIMPEX GROUP SRL - 
Baia Mare  
Lucrări de construcții a 
proiectelor utilitare pentru 
fluide (CAEN 4221) 
Întreprinderi mijlocii 
1. ANTREPRIZA MONTAJ 
INSTALAȚII SA - Baia Mare  
Lucrări de demolare a 
construcțiilor (CAEN 4311) 
Întreprinderi mici 
1. BAZIL INTEREURO 
CONSTRUCT SRL - Poienile 
de sub Munte  
Microîntreprinderi 
1. CMC MONUMENTAL SRL 
- Cărbunari  
Lucrări  de instalați i 
electrice (CAEN 4321) 
Întreprinderi mici 
1. ELECTROCENTER DUE 
SRL - Baia Mare  
Microîntreprinderi 
1 .  R U S  F L O R I N 
ELECTROWORLD SRL - 
Baia Mare  
Lucrări  de instalați i 
sanitare, de încălzire și de 
aer condiționat (CAEN 4322) 
Întreprinderi mijlocii 

1. ALAVAL PROD COM SRL 
- Dumbrăvița  
Întreprinderi mici 
1. I.C.E.P. SRL - Bușag - 
Tăuții-Măgherăuș  
Alte lucrări de instalații 
pentru construcții (CAEN 
4329) 
Microîntreprinderi 
1. ISO-WELT SRL - Baia 
Mare  
 

PREMII SPECIALE 
Managerul anului: Csaba 
KALA - OPTIBELT POWER 
TRANSMISSION SRL 
Femeia manager a anului: 
A n g e l a  Ș A N D O R  - 
WEIDMÜLLER INTERFACE 
ROMANIA SRL 
Cel mai mare exportator 
din judeţul Maramureş: 
E A T O N  E L E C T R O 
PRODUCȚIE SRL 
Cel mai mare exportator 
cu capital autohton din 
j u d e ţ u l  M a r a m u r e ş : 
ARAMIS INVEST SRL 
 I n v e s t i ț i a  a n u l u i : 
U N I V E R S A L  A L L O Y 
CORPORATION EUROPE 
SRL  
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Membrii CCI Maramureş se prezintă 

Oriunde pleci, 
călătoria începe la...  

Înființată din 2002, agenția de 
turism Sfara Tours este astăzi 
unul dintre cei mai mari tur-
operatori din județ, și chiar 
raportat la nivel național, cu 24 
de angajați, un sediu de firmă și 
două agenții, obținând an de an 
cele mai înalte premii în Topul 
Județean al firmelor organizat 
de CCI Maramureș. Siguranța și 
credibilitatea firmei față de 
clienții și partenerii săi sunt 
date și de polița de asigurare de 
peste 200.000 euro, garanție a 
siguranței investiției fiecărui 
turist, de la momentul achitării, 
până în momentul finalizării 
excursiei cerute. Asta duce și la 
o responsabilitate 24 din 24 de 
ore și 7 zile din 7. Fiecare 
turist/ client are la dispoziție 
datele de legătură, telefonul și  
emailul, și poate fi în legătură 

permanentă cu un operator al 
agenției. 
   Și pentru că agențiile de 
turism își încheie în luna 
octombrie anul turistic 
financiar, trebuie spus că 
prin Sfara Tours au 
beneficiat de vacanțe sau 
deplasări peste 10.000 de 
turiști, iar din cifra de 
afaceri 40% o reprezintă 
turismul de business. 
Condusă de ambițioasa 
doamnă Diana ILUȚ, 

administratorul Sfara Tours, 
firma se poate mândri cu 
parteneri oficiali și clienți 
precum: UAC Dumbrăvița, dar și 
reprezentanții head-officeului 
american, Maravet, HHC 
Romania, Consiliul Județean 
Maramureș, Ansamblul 
Transilvania, Turist Șuior, 
DruRelax etc. Din curriculum 
vitae al dnei Iluț am remarcat că 
a absolvit două facultăți, între 
care prima este cea de 
Matematică, și cea de a doua de 
Turism, dar mai ales că a fost un 
autodidact desăvârșit la 
începutul anilor 2000, învățând 
din cărți netraduse încă modelul 
francez de conducere și 
administrare a unei agenții de 
turism. Și astfel, învățământul a 
pierdut un dascăl, iar turismul a 
câștigat un profesionist! 

Domnia sa ne-a vorbit atât 
despre realizările firmei cu care 
se identifică, dar mai ales despre 
implicarea în viața socială a 
urbei, atât ca membru al Clubului 
elitist Rotary, cât și în nume 
personal. Fie că este echipa de 
baschet din Sighetu Marmației, 
evenimentele asociației 
umanitare Esperando sau 
proiectul personal - ajutorul dat 
familiei cu trei copii care suferă 
de autism, dna Iluț dovedește 
aceeași pasiune și implicare, 
specifice omului pentru care 
verbul a zice se traduce 
instantaneu prin a face.  

O firmă despre care vom mai 
auzi, o persoană despre care vom 
putea afirma că este un pion 
important în economia 
maramureșeană. Nu un pion, o 
regină! 

Doina MACOVEI 

Diana Iluț  
director general Sfara Tours SRL 
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În 25 octombrie a avut 
loc întâlnirea oficială 
dintre reprezentanții 
Ambasadei Republicii 
China în București, prin 
Excelența sa, dna 
ambasador Jiang Yu și 
reprezentanții Consiliului 
Județean Maramureș, ai 

Deschiderea oficială a Camerei de Comerþ şi Industrie România-China şi 

întâlnirea oficialităþilor chineze cu mediul de afaceri maramureşean 

Guvernului în teritoriu, 
precum și oameni de 
afaceri locali. 

La întâlnire a fost prezent 
și Florentin-Nicolae TUȘ - 
președintele CCI 
Maramureș, care a 
prezentat situația 
economică bilaterală în 
care China joacă un rol 
important la capitolul 
import, atât la nivel de 
țară, cât și la nivel 
județean. “Dorim ca 
balanța comercială a 
României să se 

îmbunătățească în 
favoarea exportului către 
China”, a mai menționat 
președintele Florentin Tuș, 
felicitând și înființarea CCI 

România-China, pe ai cărei 
reprezentanți i-a asigurat 
de tot sprijinul instituției 
camerale maramureșene.  

(D.M.) 

O delegație a Camerei de Comerț 
și Industrie Maramureș, condusă de 
președintele Florentin-Nicolae Tuș, 
a participat în perioada 3-5 
octombrie la Cernăuți (Ucraina), la 
expoziția internațională ”Produs în 
Euroregiunea Prutul de Sus”. 
Invitația a fost transmisă instituției 
noastre de către președintele 
Camerei de Comerț și Industrie 
Cernăuți, Vasyl Lyakhovici. 

Președintele Florentin-Nicolae 
Tuș a participat joi, 3 octombrie 
a.c., la deschiderea acestui 
eveniment, alături de consulul 
general al României la Cernăuți, 
Irina Loredana Stănculescu, 
consulul Ionel Constantin Mitea, 
viceguvernatorul Regiunii Cernăuți, 
președintele Consiliului Municipal 
Cernăuți și directoarea filialei 
Edinet a Camerei de Comerț și 
Industrie a Republicii Moldova. 

De-a lungul timpului, între 
Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș și Camera de Comerț și 
Industrie Cernăuți s-a consolidat o 
colaborare eficientă, în sprijinul 
mediului de afaceri pe care cele 
două instituții camerale îl 
reprezintă. 

Florentin-Nicolae Tuș, președinte 
CCI Maramureș: ”Vorbim despre 

Delegație a Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, la 
expoziția internațională ”Produs în Euroregiunea Prutul de Sus” 

un parteneriat durabil pe care îl 
avem cu Camera de Comerț și 
Industrie Cernăuți și ne bucurăm că 
prin prezența noastră la unul dintre 
cele mai importante evenimente din 
Euroregiune reușim să împărtășim 
din experiențele antreprenorilor, să 
le facem cunoscute serviciile și 
evenimentele Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș și să generăm 
noi schimburi de experiență și 
colaborări între companii din 
regiunea Cernăuți și Maramureș. 
Doar prin dialog și prezentarea 
oportunităților de afaceri se pot 
iniția proiecte și se pot stabili noi 
relații economice internaționale, iar 
acestea sunt obiectivele majore care 
stau la baza vechii noastre 
colaborări cu Camera de Comerț și 
Industrie Cernăuți.” 

Camera de Comerț și Industrie 

Cernăuți și Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș au stabilit un 
Acord de colaborare în baza căruia 
dezvoltă acțiuni și evenimente 
comune. Din numărul trecut ați 
putut afla că o delegație a Camerei 
de Comerț și Industrie Cernăuți 
condusă de președintele Vasyl 
Lyakhovici, din care au făcut parte 
și doi antreprenori din regiune, a 
participat la expoziția de bunuri de 
larg consum ”Rivulus Domianrum” 
și la Forumul Internațional de 
Afaceri. Membrii delegației 
ucrainene au purtat discuții cu 
agenții economici din Republica 
Moldova, cu reprezentanți din 
sectorul pomicol și au prezentat 
oportunități de afaceri în regiunea 
Cernăuți, respectiv Unitatea 
Teritorială Rukshin. 

Oana DULF 
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În data de 14 octombrie 
2019, președintele CCI 
Maramureș, Florentin-
Nicolae Tuș, a participat la 
festivitatea de deschidere a 
acțiunilor dedicate 
Centenarului Colegiului 
Național ”Gheorghe 
Șincai” Baia Mare.  

A fost un moment 
emblematic aniversar 
pentru procesul 
educațional din 
comunitatea băimăreană, 
la care și-a adus aportul și 
Camera de Comerț și 

Centenarul Colegiului Naþional 

”Gheorghe Şincai” Baia Mare  

Electro Sistem SRL continuă și 
anul acesta frumoasa tradiție de a 
sărbători alături de principalii 
parteneri de afaceri 
”Zilele Electro Sistem”. 
La activitățile 
desfășurate cu prilejul 
acestui eveniment festiv 
a participat și 
președintele Camerei 
de Comerț și Industrie 
Maramureș. 

Florentin-Nicolae Tuș 
a fost prezent miercuri,  
23 octombrie a.c., la 
Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu”, 
la lansarea cărții ”Memoria ca 
formă de justiție. Memorialul Sighet, 

Zilele Electro Sistem Baia Mare 
istoria represiunii comuniste din 
România”, un eveniment cu 
încărcătură istorică și culturală 

pentru comunitatea maramure-
șeană. Această acțiune s-a bucurat 
și de prezența președintelui 

fondator al Memorialului 
Victimelor Comunismului și al 
Rezistenței, scriitoarea Ana 

Blandiana, artizan al 
acestui muzeu devenit 
Marcă a Patrimoniului 
European. 
 Președintele instituției 
camerale adresează 
companiei Electro 
Sistem, membru al 
CCI Maramureș, 
felicitări pentru 
întreaga activitate și 
pentru continuitatea 

acestor evenimente festive 
desfășurate sub egida ”Zilele 
Electro Sistem”.  (O.D) 

Industrie Maramureș. 
Instituția camerală susține 
excelența și performanța 
care definesc comunitatea 
băimăreană, astfel că a 
luat decizia de a fi aproape 
de această prestigioasă 
unitate de învățământ și de 
a sprijini financiar 
Colegiul Național 
”Gheorghe Șincai” Baia 
Mare în vederea realizării 
unui eveniment simbolic 
care să marcheze un secol 
de educație.  

În semn de apreciere 

pentru încurajarea și 
susținerea performanțelor 
educaționale, președintele 
Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș a 
primit de la directorul 
Colegiului Național 
”Gheorghe Șincai”, 
Leonard Mardar, distincția 
”Colegiului Centenar” 
realizată cu prilejul 
aniversării unui secol de 
existență. Florentin-
Nicolae Tuș adresează 
mulțumiri conducerii C.N. 
”Gheorghe Șincai” și 
urează întregului corp 
profesoral mult succes în 
derularea actului 
educational.  

O.D. 

La sediul Camerei de Comerț 

și Industrie Maramureș a avut 

loc în 30 octombrie a.c., 

seminarul ”Eficiență 

energetică prin 

standardul SR EN ISO 

50001:2019”. Acțiunea a 

fost organizată de 

instituția camerală cu 

suportul Agenției de 

Dezvoltare Regională 

Nord-Vest, în calitate de 

centru Enterprise Europe 

Network și în parteneriat 

cu Asociația de 

Standardizare din Romania 

(ASRO). 

Seminarul a fost deschis de 

Seminar despre eficienþa energetică 

președintele CCI Maramureș, 

Florentin-Nicolae Tuș, și 

susținut de expertul ASRO dr. 

ing. Speranţa Stomff, 

auditor certificat IRCA. 

   Camera de Comerț și 

Industrie Maramureș 

adresează mulțumiri 

tuturor celor care s-au 

implicat în organizarea 

acestei acțiuni și celor 

care au participat la 

seminar. 

 

Mihai MĂRĂȘESCU 
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În 30 septembrie 2019 a început o nouă serie a cursului 
CADRU TEHNIC cu atribuții în domeniul prevenirii și 
stingerii incendiilor – PSI (cod COR: 541902). Conform 
legislației în vigoare, ”Autoritățile administrației publice 
centrale … instituțiile publice și operatorii economici au 
obligația să angajeze cel puțin un cadru tehnic sau 
personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării 
împotriva incendiilor, atestați potrivit metodologiei 
elaborate de Inspectoratul 
General. Ocupațiile de cadru 
tehnic și personal de 
specialitate cu atribuții în 
domeniul apărării împotriva 
incendiilor sunt definite pe 
baza standardelor 
ocupaționale aprobate 
conform legislației în 
vigoare”. 

Cursul s-a finalizat în 25 
octombrie 2019 și a fost susținut de lectori specialiști cu o 
vechime de peste 10 ani în cadrul ISU Maramureș 
respectând tematica din program. Competențele specifice 
obținute în urma absolvirii cursului: Planificarea activității 

Cursul CADRU TEHNIC cu atribuþii în domeniul PSI 
de prevenire și stingere a  incendiilor; Organizarea 
activității de apărare împotriva incendiilor; Monitorizarea 
activității de prevenire și stingere a incendiilor; Elaborarea 
documentelor specifice activității de PSI; Instruirea 
salariaților în domeniul prevenirii și stingerii; Controlul 
modului de respectare a măsurilor de prevenire și stingere 
a incendiilor; Acordarea asistenței tehnice de specialitate 
în situații critice. 

   Examenul de absolvire s-a 
desfășurat în data de 
29.10.2019. La această serie 
de curs au participat 
persoane din cadrul unor 
firme și instituții: COMUNA 
COPALNIC MĂNĂȘTUR; ȘC. 
GIMNAZIALĂ ”PETOFI 
SANDOR” COLTĂU; COMUNA 
POIENILE DE SUB MUNTE; 
OFICIUL DE CADASTRU ȘI 

PUBLICITATE IMOBILIARĂ MM; RONGO IMPEX SRL; 
ROXAR PROD COM SRL; UAC EUROPE SRL; EXPROT MUN 
SRL; AEROPORTUL INTERNAȚIONAL MARAMUREȘ dar și 
persoane fizice.         M.M. 

Î n perioada 21 - 31 octombrie 
2019, Camera de Comerţ şi 
Îndustrie Maramureş î n cadrul 
Academiei de Management pentru 
ÎMM-uri a organizat o noua  serie 
de curs “EXPERT ACHÎZÎŢÎÎ 
PUBLÎCE”, COD COR 214946.  
Tematica cursului a fost 

orientata  ata t ca tre instituţiile/

Curs EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE 

organizaţiile ava nd calitatea de 
autorita ţi contractante ca t şi ca tre 
operatorii economici ce au 
calitatea de ofertanţi. Astfel au 
fost abordate aspecte privind 
cadrul legislativ, init ierea, 
derularea şi finalizarea diferitelor 
proceduri de achiziţie publica , ata t 
din perspectiva autorita ţilor 

contractante ca t şi din perspectiva 
ofertanţilor, pentru ca aceştia sa  
devina  operatori competenţi şi 
eficienţi pe piaţa achiziţiilor 
publice. 
La curs au participat un numa r 

de 21 de persoane, ata t angajat i ai 
institut iilor publice ca t s i ai 
operatorilor economici din judet ul 
Maramures .  

Tatiana SASU 

În perioada 30.09 – 17.10.2019, Camera de Comerţ şi 
Industrie Maramureş a organizat o nouă serie de curs pentru 
ocupaţia “INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI 
SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ” (COD COR 325723).  

Cursul a fost organizat la sediul CCI Maramureș, de luni până 
joi, și a fost susţinut de către specialişti în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă, inspectori în cadrul corpului de control al 
Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureş.  

La curs au participat un număr de 20 persoane, din diverse 
domenii de activitate. 

În data de 22 octombrie a.c. a fost organizat examenul final, în 
urma căruia absolvenții au primit certificate de absolvire cu 
recunoaștere națională.  

Curs INSPECTOR ÎN DOMENIUL 

SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ 

• INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE - 6 - 21 noiembrie 

• CONTABIL - din 11 noiembrie 

• AUDITOR INTERN ISO 14001:2015 - 18, 21-22 noiembrie 

• AUDITOR INTERN ISO 45001:2018 - 19, 21-22 noiembrie 

• AUDITOR INTERN ISO 9001:2015 - 20 - 22 noiembrie 

• INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITÃŢII ŞI SÃNÃTÃŢII ÎN 

MUNCÃ - din 25 noiembrie 

  Detalii: e-mail: cursuri@ccimm.ro, web: www.ccimm.ro 

Cursuri organizate de  

CCI Maramureş în noiembrie 2019 
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Acte normative publicate în 

Monitorul Oficial OCTOMBRIE 

 Ordin nr. 3200 din 30 Septembrie 
2019 privind prospectele de emisiune a 

certificatelor de trezorerie cu discont și 
a obligațiunilor de stat de tip benchmark 
aferente lunii octombrie 2019. (MO nr. 
0797 din 2019) 
 Ordin nr. 2675 din 24 Septembrie 

2019 privind modificarea anexelor nr. 1 
și 2 la Ordinul viceprim-ministrului, 
ministrul dezvoltării regionale și 
administrației publice, nr. 2.088/2019 

pentru aprobarea Programului național 
multianual privind creșterea 
performanței energetice a blocurilor de 
locuințe cu finanțare în perioada 2019-

2021. (MO nr. 0799 din 2019) 
 Ordin nr. 2547 din 20 Septembrie 

2019 pentru aprobarea Procedurii 
privind stabilirea din oficiu a contribuției 

de asigurări sociale și a contribuției de 
asigurări sociale de sănătate datorate 
de persoanele fizice, precum și a 
modelului și conținutului unor formulare. 
(MO nr. 0800 din 2019) 
 Ordin nr. 114 din 23 Septembrie 

2019 pentru modificarea și completarea 
Normei sanitare veterinare privind 

organizarea și desfășurarea activității 
de control oficial sanitar-veterinar 
efectuat de către personalul de 
specialitate în unitățile care produc 

alimente de origine animală, aprobată 
prin Ordinul președintelui Autorității 
Naționale Sanitare Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor nr. 64/2007, și 
privind modificarea și completarea 

anexei nr. 3 la Ordinul președintelui 
Autorității Naționale Sanitare Veterinare 
și pentru Siguranța Alimentelor nr. 
96/2014 pentru aprobarea tarifelor 

aplicabile în domeniul sanitar-veterinar 
și pentru siguranța alimentelor. (MO nr. 
0809 din 2019) 
 HG nr. 724 din 02 Octombrie 

2019 privind stabilirea pentru anul 2019 
a cuantumului per hectar al plății unice 
pe suprafață, al plății redistributive și a 
intervalelor de suprafață pentru care se 

acordă aceasta, al plății pentru practici 
agricole benefice pentru climă și mediu, 

al plății pentru tinerii fermieri și a 
plafonului aferent schemei de sprijin 
cuplat pentru măsura din sectorul 

zootehnic, speciile ovine și caprine. 
(MO nr. 0809 din 2019) 
 Ordin nr. 498 din 03 Octombrie 

2019 privind modificarea anexei la 

Ordinul ministrului agriculturii și 
dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru 
aprobarea Normelor privind 
recunoașterea organizațiilor de 

producători și a altor forme asociative 
din sectorul fructelor și legumelor și 
modul de accesare a sprijinului 
financiar de către acestea. (MO nr. 
0811 din 2019) 
 Lege nr. 169 din 07 Octombrie 

2019 pentru modificarea și completarea 
art. V din Ordonanța Guvernului nr. 

17/2015 privind reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare și modificarea și 
completarea unor acte normative. 
(MO nr. 0815 din 2019) 

 Lege nr. 172 din 07 Octombrie 

2019 pentru modificarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal. (MO nr. 
0815 din 2019) 

 Lege nr. 176 din 10 Octombrie 

2019 pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 36/1991 privind societățile 
agricole și alte forme de asociere în 

agricultură. (MO nr. 0828 din 2019) 
 Lege nr. 179 din 10 Octombrie 

2019 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr. 52/1997 

privind regimul juridic al francizei, 
precum și pentru modificarea art. 7 pct. 
15 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal. (MO nr. 0829 din 2019) 
 Ordin nr. 3175 din 25 Septembrie 

2019 privind stabilirea valorii sumei 
lunare indexate care se acordă sub 
formă de tichete de creșă pentru 
semestrul II al anului 2019. (MO nr. 
0841 din 2019) 
 Lege nr. 178 din 10 Octombrie 

2019 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 

privind integrarea socială a străinilor 
care au dobândit protecție 

internațională sau un drept de ședere 
în România, precum și a cetățenilor 
statelor membre ale Uniunii Europene 

și Spațiului Economic European. 
(MO nr. 0842 din 2019) 
 Ordin nr. 874 din 10 Octombrie 

2019 pentru modificarea unor acte 

normative din domeniul turismului. 
(MO nr. 0845 din 2019) 
 Lege nr. 185 din 17 Octombrie 

2019 pentru modificarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal și pentru 
modificarea art. 9 din Ordonanța 
Guvernului nr. 105/1999 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor 

persecutate de către regimurile 
instaurate în România cu începere de 
la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 
1945 din motive entice. (MO nr. 
0848 din 2019) 
 Ordin nr. 2338 din 09 Octombrie 

2019 privind intrarea în vigoare a unor 
tratate internaționale. (MO nr. 
0854 din 2019) 
 Ordin nr. 504 din 22 Octombrie 

2019 privind modificarea tarifelor de 
acordare și menținere a licențelor/

autorizațiilor eliberate în domeniul 
serviciilor comunitare de utilități 
publice. (MO nr. 0859 din 2019) 
 Ordin nr. 464 din 21 August 2019 

pentru aprobarea regulilor naționale 
privind importul de produse ecologice 
din țări terțe pe teritoriul României. 
(MO nr. 0859 din 2019) 

 Ordin nr. 1120 din 14 Octombrie 

2019 privind stabilirea unor măsuri de 
combatere a pestei porcine africane 
pentru perioada de vânătoare 2019-

2020. (MO nr. 0860 din 2019) 
 Lege nr. 192 din 25 Octombrie 

2019 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative din 

domeniul ordinii și siguranței publice. 
(MO nr. 0868 din 2019) 
 Lege nr. 193 din 28 Octombrie 

2 0 1 9  pe n t r u  m od i f i c a r ea  ș i 

completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de 
construcții. (MO nr. 0873 din 2019)  
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   Camera de Comerț și Industrie Maramureș a demarat implementarea unui 
nou proiect care are în prim-plan promovarea meșteșugurilor și a 
gastronomiei în Euroregiunea Carpatica. 
   Proiectul KRA’GAS se desfășoară pe o perioadă de 24 de luni și are ca 
parteneri Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea din Miskolc – Ungaria, 
Universitatea Națională din Uzhhorod – Ucraina, Camera de Comerț și 
Industrie Borsod-Abaúj-Zemplén – Ungaria și TES Fund – Ucraina. 
   KRA’GAS propune o abordare inovatoare pentru promovarea patrimoniului 
și a potențialului turistic reprezentat prin meșteșuguri și gastronomie în 
regiunea transfrontalieră Ungaria-România-Ucraina. 
   Poziționată la intersecția dintre Balcani, Europa Centrală și de Est, această 

regiune are zone culturale recunoscute, dar, ca și în alte părți ale lumii, moștenirea imaterială suferă din două 
motive: dispariția meșteșugurilor tradiționale și a gastronomiei și lipsa de vizibilitate. 

Prin activitățile propuse, proiectul va avea 3 obiective generale: derularea unei analize antropologice care să 
scoată în evidență asemănările legate de meșteșuguri și gastronomie din regiunile partenerilor, identificarea și 
realizarea unei rute turistice transfrontaliere în regiunea proiectului și dezvoltarea regiunii proiectului ca destinație 
turistică comună, prin susținerea și promovarea traseului turistic transfrontalier ca modalitate de conectare a 
producătorilor locali la piețele turistice, inclusiv organizarea unui Festival Internațional de Meșteșuguri și 
Gastronomie.  

Alexandra Lazăr - coordonator de comunicare - KRA’GAS 
e-mail: kragas@ccimm.ro 

KRA’GAS promovează patrimoniul cultural 
imaterial din Euroregiunea Carpatica 

Foto: Emanuel Luca 

Cu ocazia invitației lansate de către 
CCI Brașov și TradeX - Transfer 
Afaceri (singura organizație din estul 
Europei care oferă cursuri IBBA-
University), CCI Maramureș a 
particpat în perioada 23-26 
octombrie 2019 la Brașov, la cursul 
de Specializare în vânzare, 
cumpărare, transfer afaceri. 

Cursul a vizat extinderea 
portofoliului de activități camerale 
cu un nou serviciu – transfer de 
afaceri.  

În existența unui business după 
crearea și creșterea lui, transferul 
reprezintă a treia etapă din ciclul său 
de viață. Aceasta implică probleme 
juridice și financiare complexe, și 
reprezintă un proces de lungă durată 
care necesită o pregătire temeică. 
Specialiștii în brokerajul de afaceri au 
abordat în cadrul cursului atât teme 

Transfer Afaceri în Cadrul Camerelor de Comerț din România 
precum standardele pentru 
Brokerii de afaceri, pregătirea 
unei afaceri pentru vânzare, cât și 
principalele metode și avantaje 
ale transferului de afaceri. 

Dinamica permanentă din 
mediul de afaceri direcționează 
antreprenorii să-și regândească 
planul de afaceri. Oamenii de 
afaceri trebuie să înteleagă ce 
inseamnă strategia de ieșire 
pentru compania lor și cum poate fi 
aceasta evaluată în mod benefic. Un 
transfer de business nu e o simplă 
acțiune de vânzare – cumpărare. 
Implică un proces de evaluare, de 
cunoaștere în profunzime a părților 
implicate, de estimare cantitativă și 
calitativă a riscurilor, de aplicare a 
legislației și fiscalităților corecte.  

Piața de business din România la 
un moment dat va avea nevoie de 

înființarea unei Agenții Escrow care 
să fie specializată în transferul de 
afaceri și care să funcționeze ca o 
punte de legătură între cele două 
părți implicate (vânzător-
cumpărător). Fără a avea un ofițer 
de escrow neutru care să ajute 
ambele părți în transferul afacerii, 
acest proces prezintă foarte multe 
riscuri pentru ambele părți implicate. 

Sandra HOTEA-TIVADAR 


