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Aniversare 20 de ani ai Camerei de Comerþ şi Industrie a Ungariei 
Președintele CCI Maramureș, 

Florentin-Nicolae Tuș, și directorul 
Târguri Promovare din cadrul 
instituției camerale, Adrian 
Nicolaescu, au participat luni, 25 
noiembrie a.c., în Bekescsaba 
(Ungaria), la evenimentul festiv 
ocazionat de împlinirea a 20 de ani de 
la înființarea Secțiunii Maghiară-
Română a Camerei de Comerț și 
Industrie a Ungariei.  

În cadrul aniversării, în prezența dr. 
Semjen Zsolt, viceprim-ministru al 
Ungariei, Florentin Tuș a înmânat 
președintelui Secțiunii Maghiară-
Română a CCI Ungară și președinte 
al CCI Bekes, dr. Orosz 
Tivadar, o plachetă 
aniversară în semn de 
apreciere pentru cei 20 de 
ani de activitate și 
profesionalism ai 
departamentului din  
cadrul Camerei de Comerț 
și Industrie a Ungariei, 

pentru contribuția remarcabilă în 
dezvoltarea mediului de afaceri și 
parteneriatul îndelungat cu CCI 
Maramureș. 

Florentin-Nicolae Tuș, președinte 
CCI Maramureș: ”Am fost onorați 
să dăm curs invitației omologilor 
noștri și să fim alături de ei într-un 
moment aniversar atât de important. 
Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș se bucură de o colaborare 
eficientă cu instituțiile camerale din 
Ungaria, concretizată în proiecte 
economice comune sau schimburi de 
experiență în sprijinul mediului de 
afaceri.” 

Președintele CCI Maramureș, Florentin-Nicolae 

Tuș, viceprim-ministrul Ungariei, dr. Semjen 

Zsolt și președintele Secțiunii Maghiară-Română 

a CCI Ungaria, dr. Orosz Tivadar  

În baza bunelor relații parteneriale cu Camera de 
Comerț și Industrie Borsod-Abaúj-Zemplén, președintele 
CCI Maramureș, Florentin-Nicolae Tuș și directorul 
economic, Diana Cheța au participat în perioada 28-29 
noiembrie, la Miskolc (Ungaria), la mai multe întâlniri de 
lucru și la un eveniment aniversar al CCI din Miskolc. 

La întâlnirea Asociației CCI din 
Euroregiunea Carpatica s-a discutat 
despre acțiunile implementate de 
Asociație din luna aprilie și până în 
prezent, s-a stabilit calendarul 
activităților viitoare și componența 
actuală a Asociației: 2 Camere de 
Comerț și Industrie din România 
(Maramureș și Bihor), 3 din Ucraina 
(Transcarpathia, Lviv și Cernăuți), 1 
din Ungaria (Borsod-Abauj-Zemplen), 
1 din Slovacia (Kosice) și 1 din 
Polonia (Podcarpathie). 

O altă întâlnire tehnică a vizat 
Proiectul KRA’GAS. Delegația CCI 
Maramureș s-a întâlnit cu echipa de 
proiect de la Miskolc în cadrul căreia 

Colaborare economică româno-maghiară 

Aniversare 25 de ani ai Camerei de Comerþ şi Industrie Miskolc 
reprezentanții CCI MM au instruit partenerii în ceea ce 
privește procedurile de raportare și s-a stabilit calendarul 
acțiunilor pe următoarele 3 luni. 

Totodată, oficialii CCI Maramureș au participat la 
aniversarea a 25 de ani de la înființarea CCI din Miskolc. 
În cadrul evenimentului festiv a luat cuvântul și 

președintele Florentin-Nicolae Tuș.    
Președintele instituției camerale din 
Maramureș a subliniat colaborarea 
interinstituțională de bun augur cu CCI 
Borsod-Abaúj-Zemplén, dar și din 
cadrul ERC, l-a felicitat pe 
președintele Tamas Bihall și a înmânat 
acestuia o plachetă în semn de 
apreciere pentru activitatea și 
implicarea în susținerea și promovarea 
mediului de afaceri, atât pe plan local, 
cât și extern. La eveniment au fost 
peste 150 de invitați printre care și 
președintele CCI a Ungariei, Parragh 
László, iar dintre partenerii externi au 
participat Camerele de Comerț din 
Maramureș și Uzhgorod.  
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Membrii CCI Maramureş se prezintă 

Înființată în 10 aprilie 1998, 
TechnoCAD SA desfășoară 
activități de inginerie, consultanță 
tehnică și cercetare-dezvoltare. 
Alături de parteneri externi 
realizează mașini și utilaje cu 
destinație specifică. Condusă de 
dl. ing. Nicolae DĂSCĂLESCU, 
firma a avut un trend ascendent în 
piața locală și națională, lucru 
confirmat de premiile și 
distincțiile obținute an de an în 
cadrul Topului Firmelor. 

Scopul inițial pentru care s-a 
înființat TechnoCAD a fost 
administrarea pe baze comerciale 
a Centrului de Sprijinire 
Tehnologică realizat printr-un 
proiect de finanțare propus de 
Fundația Centrul pentru 
Dezvoltarea Întreprinderilor Mici 
și Mijlocii Maramureș cu sprijinul 
unui larg Consorțiu Local în cadrul 
programului PHARE/FIDEL 
(Fondul pentru Sprijinirea 
Inițiativelor de Dezvoltare 
Economică Locală). În cadrul 
Centrului au fost prevăzute 
echipamente și dotări (hardware și 
software) necesare pentru 
realizarea unor servicii de 
proiectare asistată de calculator, 
având în vedere cerințele 
identificate pe piața locală, 
regională, națională și externă. 

Serviciile de proiectare asistată 
de calculator au fost orientate 
spre trei direcții: proiectare în 
domeniul ingineriei mecanice 
(CAD/CAM/CAE); proiectare în 
domeniul sistemelor informatice 

TechnoCAD SA la ora bilanțului 
geografice (GIS); și proiectare în 
domeniul multimedia. 

Acestea au fost completate în 
timp cu servicii conexe: instruire 
în domeniul proiectării asistate de 
calculator; comercializarea 
aplicațiilor software de proiectare 
asistă de calculator; asistență 
tehnică la sediul beneficiarului; 
asistență tehnică și urmărirea 
produsului pe durata fabricației; 
consultanță tehnică; întocmirea de 
studii și documentații tehnice în 
domeniul energiilor 
neconvenționale. 

Pe durata celor 20 ani de 
existență s-au făcut eforturi 
constante pentru menținerea 
capacității tehnologice la nivelul 
cerut de ultimele realizări în 
domeniu, pentru a asigura un 
răspuns performant la solicitările 
clienților, compatibilitatea cu 
sistemele CAD ale acestora, 
precum și pentru a face față 
competiției de pe piață prin 
creșterea productivității și a 
calității lucrărilor executate. 

Începând cu anul 2005, 
TECHNOCAD S.A. are 
implementat și certificat prin TUV 
CERT un Sistem de Management al 
Calității conform standardului ISO 
9001:2000 (2008, 2015), iar 
începând cu anul 2017 are 
implementat și certificat prin TUV 
CERT un Sistem Management al 
Securității Informației conform 
standardului ISO 27001:2013. 

Principalii clienți și beneficiari ai 
lucrărilor executate se regăsesc în 

prezent în industria automotive și 
cea aeronautică din România, 
Germania, Franța, Italia, Spania, 
Austria, acestea fiind firme 
private, companii multinaționale, 
autorități publice locale și 
centrale. Pentru piața locală, 
TECHNOCAD S.A. oferă servicii 
specifice CAD, dar și accesul la 
echipamente periferice speciale 
(plotter A0, scanner A0). 

Totodată din 2005 TECHNOCAD 
S.A. este furnizor autorizat 
pentru instruirea și formarea 
personalului în domeniul utilizării 
tehnicii de calcul și aplicațiilor 
software pentru proiectare 
asistată de calculator. În acest 
sens, trebuie menționate 
parteneriatul cu Universitatea 
Tehnică Cluj Napoca - Centrul 

Continuare în pag. a 5-a 

dl. ing. Nicolae DĂSCĂLESCU 
director general TechnoCAD SA 
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TechnoCAD SA la ora bilanțului 
Urmare din pag. a 4-a 

Universitar Baia Mare, 
precum și cele două 
proiecte de instruire 
finanțate prin programul 
PHARE, CADTOP (2004) 
și CADTOP 2 (2006), 
“Computer Aided Design 
Training for Operational 
Personnel“ în cadrul 
cărora au fost instruite 
240 persoane, cu studii 
medii și superioare, 
angajate în societăți 
comerciale. Cursurile au 
fost finalizate cu 
obținerea unor 
Certificate recunoscute 
de Ministerul Muncii și 
Ministerul Educației. 

Dacă la începutul 
activității firma avea 6 
angajați, în prezent 
efectivul este de 40 de 
persoane, cu studii 
superioare, 1 economist 
și 39 ingineri, din care 2 
doctori în inginerie și 8 
cu studii masterale. 

În activitatea curentă 

prezentă, centrul de 
greutate se regăsește în 
serviciile de proiectare 
asistată de calculator în 
domeniul ingineriei 
mecanice (CAD/CAM/
CAE): concepție produs 
după specificațiile 
clientului; modelare 3D; 
simulare virtuală 
(ROBCAD); animații 3D și 
prototip virtual; analiza 
prin metoda elementului 
finit (FEA); desene de 
execuție (detaliere 2D) 
și liste de materiale; 
realizarea de programe 
CAM pentru prelucrări 
mecanice; realizarea de 
programe CMM pentru 
verificarea dimensională 
3D; simularea procesului 
de prelucrare pe mașini 
unelte cu comandă 
numerică; asistență 
tehnică la sediul 
clientului; consultanță 
tehnică. 

Experiența acumulată 
este confirmată de 
colaborările pe termen 

lung cu firme de 
prestigiu din industria 
auto și aero din care 
amintim: RENAULT 
DACIA Pitești (RO), 
UNIVERSAL ALLOY 
CORPORATION EUROPE 
(RO), COMAU (RO), 
WOCO (RO), RAMIRA 
SA (RO)  și altele. 
Valorificarea și 
recunoașterea 
rezultatelor activităților 
de cercetare, dezvoltare 
și inovare se face în 
primul rând la potențialii 
beneficiari, companii 
românești sau străine și 
în al doilea rând în mediul 
științific sau academic, 
prin comunicări 
științifice, articole, 
publicații de specialitate 
și prezentări. De 
asemenea, valorificarea 
se face prin participarea 
la conferințe naționale 
sau internaționale, 
simpozioane, întâlniri 
interne și internaționale. 
Utilizarea instrumentelor 
software în realizarea 
activităților de 
cercetare a generat noi 
metode și tehnici de 
rezolvare a unor 
probleme de proiectare, 
analiză și optimizare, în 
special din domeniul 
ingineriei mecanice. Noile 
metode și tehnici au fost 
și sunt folosite de către 
personalul TECHNOCAD 
S.A. într-un sistem 
integrat de lucru 
colaborativ, în cadrul 

unor proiecte industriale 
cu beneficiari din țară 
sau străinătate. 

TECHNOCAD S.A. 
deține o infrastructură 
științifică și tehnică 
performantă pentru 
atingerea obiectivelor 
stabilite ale companiei 
(programe CAD, 
programe de modelare și 
simulare, biblioteci și 
baze de date, 
echipamente și tehnică 
de calcul, echipamente 
periferice, servere, 
conexiune la internet de 
mare viteză, rețea 
wireless).  

Se dorește efectuarea 
unor investiții în 
infrastructura adecvată 
pentru proiectare și 
realizare de prototipuri. 
În acest scop se are în 
vedere achiziționarea 
unui scanner 3D și a unei 
imprimante 3D pentru 
oferirea serviciilor de 
relevare și prototipare 
rapidă în cadrul 
companiei. Achiziția unor 
astfel de echipamente 
vor susține dezvoltarea 
de noi competențe și 
servicii pentru mediul de 
afaceri din sectorul 
CAD/CAM/CAE. 

TECHNOCAD S.A. a 
devenit în timp un brand 
de prestigiu recunoscut 
de clienți și parteneri de 
notorietate, atât din 
țară, cât și din 
străinătate. 

Doina MACOVEI 

Cabină de injecție spumă poliuretanică cu dispozitiv tool-carrier 
Este utilizată pentru obținerea prin injectarea de spumă poliuretanică în matrițe, urmată de un proces de coacere 

prin care spuma se solidifică, a unor piese diverse. Beneficiarii pot fi companii specializate în procesarea 
cauciucului și poliuretanului pentru realizarea unor repere destinate echipării autovehiculelor 
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“Am fost onorat să fiu invitat și să 

particip, luni, 4 noiembrie a.c., la un 

eveniment de o importanță majoră 

pentru educația din România - Gala 

Centenarului la Universitatea Babeș-

Bolyai din Cluj-Napoca - instituție 

academică ce marchează în acest an 

un secol de la fondarea primei instituții 

românești de învățământ superior la 

Cluj” - a declarat dl președinte al CCI 

Maramureș Florentin-Nicolae Tuș. 

“În cadrul Sesiunii solemne ”Zilele 

Gala Centenarului la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 

Universității Babeș-Bolyai”, organizată 

sub egida Anului Centenar UBB am 

avut prilejul de a oferi cu deosebită 

considerație prorectorului UBB, Prof. 

Univ. Dr. Mihaela Luțaș, distincția CCI 

Maramureș în semn de apreciere 

pentru un secol de educație și 

prestigiu al Universității ”Babeș-

Bolyai”, o instituție academică 

recunoscută la nivel european și un 

partener viabil al Camerei de Comerț 

și Industrie Maramureș. 

Universitatea ”Babeș-Bolyai, cu o 

existență multiseculară, 

fondată în 1581, împlinește 

anul acesta un secol de când a 

fost constituită ca universitate 

românească prin Decretul 

Regal nr. 4090, semnat de 

Regele Ferdinand I în data de 

12 septembrie 1919, care a 

consfințit transformarea 

Universității Regale Maghiare 

Franz Joseph, la 1 octombrie 1919, în 

universitate românească. 

Noua instituție academică, având în 

componență patru facultăți – Drept, 

Medicină, Științe, Litere și Filosofie – a 

început primul an universitar cu un 

număr de 1871 de studenți, ajungând 

după un secol de existență în spiritul 

tradiției și al excelenței academice, să 

reprezinte una dintre cele mai 

importante comunități universitare ale 

României și ale întregului spațiu 

european.” 

60 de ani de învățământ economic maramureșean  
“A fost o deosebită plăcere să 

reprezint azi, 15 noiembrie a.c., 
Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș la un eveniment 
marcant pentru comunitate și 
pentru procesul educațional din 
județul nostru. Colegiul Economic 
“Nicolae Titulescu” Baia Mare 
aniversează 60 de ani de 
învățământ economic maramu-
reșean, de competitivitate și educație modernă, 60 de ani 
în care au fost pregătite numeroase generații specializate 
în domeniul economic” - a menționat Florentin-Nicolae Tuș 
- președintele CCI Maramureș. 

“La ceas aniversar, am transmis felicitări conducerii 

Colegiului și întregului corp 
profesoral, i-am asigurat de 
sprijinul Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș și am 
subliniat acest lucru și în Cartea de 
Onoare a unității de învățământ, ca 
mărturie peste timp. 
M-am bucurat să evidențiez 
excelenta colaborare pe care CCI 
Maramureș o are cu Colegiul 

Economic “Nicolae Titulescu” prin implementarea și 
organizarea unor acțiuni comune și, nu în ultimul rând, am 
acordat o diplomă de excelență Colegiului Economic în 
semn de apreciere la aniversarea a 60 de ani de învățământ 
economic maramureșean. La mulți ani, stimați parteneri!” 
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Camera de Comerț și Industrie Maramureș a lansat ediția 2019 
a catalogului ”REPERE ECONOMICE MARAMUREȘENE”  

Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a lansat 
Ediția 2019 a catalogului 
” R e p e r e  e c o n o m i c e 
maramureșene”.  Acesta 
cuprinde în cele 75 de pagini 
ale sale o analiză realizată pe 
tendința indicatorilor economici 
din domeniile cercetare, 
dezvoltare și high-tech, 
industrie, construcții, servicii, 
transporturi, comerț, turism, 
agricultură, silvicultură și 
pescuit.  

” R e p e r e  e c o n o m i c e 
maramureșene” oferă o 
imagine reală și foarte 
apropiată de realitate a situației 
economice la nivelul județului 
Maramureș.  In formaț i i le 
utilizate provin de la Institutul 
Național de Statistică, TEMPO-
online, Oficiul Național al 
Registrului Comerțului, Agenția 
Națională de Administrare 
Fiscală și alte surse publice, 
respectiv baza de date proprie 
a instituției camerale. Lucrarea 
” R e p e r e  e c o n o m i c e 

maramureșene” cuprinde date 
despre profilul economic 
teritorial, Produsul Intern Brut, 
exporturi, importuri, resursele 
de muncă, o statistică a 
întreprinderilor, date despre 
autorizații de construire 
eliberate pentru clădiri, despre 
principalele culturi agricole, 
specii de pom, categorii de 
animale, indicii producției 
ramurii agricole și volumul de 
lemn recoltat. De asemenea, 
lucrarea mai include o 
prezentare a județului , 
respectiv a Camerei de Comerț 
și Industrie Maramureș.  

Florentin-Nicolae Tuș, 
președinte CCI Maramureș: 
”Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș și-a 
propus să publice acest 
breviar anual, pentru a veni în 
sprijinul celor interesați de 
indicatori i  economici ai 
județului cu un instrument de 
lucru ce oferă date precise 
despre starea economică a 
Maramureșului. Lucrarea se va 

găsi atât la Biblioteca 
Națională, cât și la 
Biblioteca Județeană, 
iar membrii Camerei de 
Comerț și Industrie 
Maramureș și toți cei 
c a r e  r e p r e z i n t ă 
comunitatea mediului de 
afaceri o vor primi 
gratuit. Este o lucrare 
de care sperăm să se 
folosească antreprenori, 
potențiali investitori, 
misiuni diplomatice și 
mai ales reprezentanți 
ai autorităților publice, 
pentru a-și fundamenta 
anumite decizii în ceea 
c e  p r i v e ș t e  s t r a t e g i a 
economică a  județulu i . 
Comparativ cu cifrele de la 
nivel regional și de la nivel 
național, putem spune că 
tendința indicatorilor economici 
este una pozitivă, de creștere. 
Evoluția economică a județului 
se înscrie într-un trend 
manifestat de altfel și la nivel 
național. Mai este un indicator 

care ne spune destul de multe 
și care ar trebui analizat mai în 
detaliu. E vorba de profilul 
economic teritorial după 
coeficientul de localizare. 
Acesta ne indică principalele 
ramuri care în ultimii ani au 
înregistrat o creștere și ne 
indică, de asemenea, ramurile 
emergente cu potențial de 
creștere pe perioadă scurtă.”  

În spiritul cu care ne-a obișnuit, 
conducerea CCI Maramureș, prin 
președintele său Florentin Nicolae TUȘ, 
a organizat în zilele de 22 și 23 
noiembrie a.c. întâlnirea anuală festivă 
a angajaților CCI Maramureș, în cadrul 
mirific al cabanei de la Turist Șuior. 

În prima zi a avut loc cursul de 
dezvoltare a capacităților lucrului în 
echipă (teambuilding) moderat și atent 
supravegheat de către dl. Marius 
POPA, director general al firmei 
Consilium SRL Timișoara și consul 
onorific al Olandei în Timișoara, aflat în 
calitate de lector, dar mai ales prieten 

Zilele instituției camerale la Șuior 
al instituției noastre, nu la primul 
eveniment de acest fel. Metoda LIFO 
oferă sprijin angajaților pentru 
transformarea personală care, mai 
apoi, să conducă la performanța 
profesională așteptată. Așadar, cei 12 
angajați ai Camerei au completat 
chestionare, au răspuns provocărilor de 
a conlucra în echipă pentru rezolvarea 
unor cerințe concrete și și-au exprimat 
punctele de vedere vis-a-vis de relațiile 
inter-umane existente sau dorite. Plusul 
cursului a fost coagularea relațiilor 
individuale și colective bazate pe nevoi 
profesionale reale, dar 
mai ales de prietenie și 
dialog. Cu siguranță și cei 
mai sceptici dintre noi cu 
privire la aceste cursuri și-
au schimbat optica la 
sfârșitul celor 8 ore, când 
voia-bună și spiritul de 
echipă s-au manifestat pe 
deplin! Mulțumim 
inițiatoarei acestuia, dnei 

Tatiana SASU- organizator Formare, 
colega noastră de la Departamentul de 
Cursuri al Camerei. 

Pentru cei care sunt dornici să afle 
amănunte despre aceste cursuri de 
formare individuale și în echipă oferim 
o adresă utilă www.consilium.ro. 

În final, revenim cu mulțumirea 
organizării acestui eveniment tuturor 
persoanelor care s-au implicat activ, de 
la echipa Turist Șuior, condusă de 
inimoasă dna Eugenia COZA, la colegii 
Camerei pe care i-am descoperit 
asemenea cu frumoșii nebuni ai 
marilor orașe... 

Doina MACOVEI 

http://www.consilium.ro
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Evenimentul organizat de către 
firma CONSILIUM SRL Timișoara 
în perioada 22-23 noiembrie 2019, la 
statiunea turistica Șuior a fost, în fapt 
o întâlnire pe tema: DEZVOLTĂRII 
ABILITĂȚILOR DE COMUNI-
CARE ŞI LUCRU ÎN ECHIPĂ. 

Acest team building a fost 
organizat la cerere pentru un 
grup de 16 angajați ai unei 
firme din Cehu Silvaniei, 
producator de elemente 
curbate (numite si elemente 
mulate), atat din placaj 
curbat cât și din lemn masiv 
curbat, folosite în principal 
ca elemente componente 
pentru scaune curbate (sub 
forma de șezuturi și spătare 
de scaune, sau elemente 
monoshell), dar și ca elemente pentru 
diverse alte tipuri de mobilier. 

Viziunea întâlnirii a fost: Formarea 
și dezvoltarea echipei ca un proces 
complex, de durată, în care intervin 
elemente variate, cele mai importante 
fiind: Stilul personal de comunicare 
și feedback; Încrederea și acceptarea 
reciprocă; Percepția proprie asupra 
echipei; Performanța echipei; 
Rolurile în echipă; Dezvoltarea 
personală integrată în activitatea 
(obiectivele) echipei. 

TEAM BUILDING la Șuior 
Participanții s-au familiarizat cu un 

model de eficientizare a comunicării 
bazat pe metoda LIFO și cu procesul 
de dezvoltare al echipei, bazat pe 
conceptele lui Katzenbach & Smith. 
Eu au testat, prin exerciții, 
aplicabilitatea acestor modele în 

cazul propriilor echipe. 
După încheierea acestui modul, 

participanții vor fi capabili să aplice 
un set larg de principii și metode 
pentru dezvoltarea în continuare a 
propriei echipe, acționând ca factori 
care stimulează și facilitează 
dezvoltarea echipei. Va avea ca 
rezultat împărtășirea de către 
participanți a unei viziuni comune 
asupra stadiului în care se află 
colaborarea lor și asupra dezvoltării 
lor viitoare ca echipă. 

PROGRAMUL a cuprins cina și 
focul de tabără, activități de team 
building: așteptări și temeri, elemente 
de comunicare și lucru în echipă 
(exercițiu), auto-evaluarea echipei, 
caracteristicile echipelor de înaltă̆ 
performanță̆ și modalități de formare 
a lor, completarea chestionarelor 
LIFO de evaluare a stilului personal, 

prezentarea metodei, 
interpretarea 
chestionarelor, utilizarea 
calităților personale în 
cadrul echipei (exercițiu), 
formarea și dezvoltarea 
echipei, dezvoltarea 
calităților individuale și 
integrarea acestora în 
activitatea echipei, 
ascultarea activă, 
utilizarea eficientă a 
feedback-ului, roluri în 

echipă, elemente de îmbunătățit în 
echipă, cina la Cota 1000 etc. 

   Participanții au apreciat întâlnirea 
deoarece le-a schimbat modul de a-și 
privi colegii, au reușit să se cunoască 
mai bine și să se evalueze prin prisma 
lor și a altor personae. 

Avînd în vedere succesul 
evenimentului, începând cu anul 
2020, CCIMM va include în oferta sa 
și serviciul de organizare de team 
building-uri pentru firmele 
maramureșene. 

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş în cadrul 

Academiei de Management pentru IMM a organizat în 

perioada 06 - 21 noiembrie 2019, o nouă serie de curs 

„Inspector/Referent Resurse Umane”.  

Cursul a fost susținut de către 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 14 persoane care activează în diverse 

domenii de activitate.  

Curs INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE 

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ 

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  

Responsabil: Tatiana Sasu - tel. 0739675279 

mailto:cursuri@ccimm.ro
http://www.ccimm.ro
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20 de ani pentru mediul de afaceri  

Nu știu anii cum trec, dar 
vine o vreme când munca 
„oficială” se încheie și treci 
în rândul pensionarilor. Este 
momentul în care poți trece 
în revistă momente 
principale din activitatea 
desfășurată la locul de 
muncă. 

Am început activitatea în 
anul 1980 ca inginer 
mecanic. Am profesat-o cu 
plăcere, cu pasiune și mi-a 
adus multe satisfacții 
profesionale. Din tehnolog 
de secție am trecut la 
proiectare, apoi în cercetare 
(cercetător științific) și apoi, 
pe platforma IMMUM, 
inginer șef. Buna colaborare 
dintre ANGRED și APSA a 
făcut să-l cunosc pe 
vrednicul de pomenire 
Gheorghe Marcaș. Declinul 
industriei miniere a făcut să-

mi caut alt loc de muncă și l-
am întrebat pe domnul 
Marcaș, ca președinte al CCI 
Maramureș la acea vreme, 
ce firme în domeniul 
mecanic merg mai bine în 
județ. Însă gândul îmi era să 
încerc la Universitatea de 
Nord o altă profesie, în 
calitate de cadru didactic în 
domeniul ingineriei 
mecanice. Discuția purtată 
cu domnul Marcaș mi-a 
schimbat planul, mi-a 
schimbat „traiectoria”. Am 
renunțat cu greu la ingineria 
mecanică și m-am trezit în 
fața mediului de afaceri, 
învățând să prestez servicii. 
M-am străduit să învăț cât 
mai bine, am avut sprijinul 
conducerii și al colegilor și 
rezultatele bune nu s-au 
lăsat prea mult așteptate. 
Mă consider un om norocos 

că Dumnezeu mi-a scos în 
drumul vieții mulți oameni 
deosebiți și nu mi-am 
imaginat vreodată că 
serviciile prestate îmi vor 
aduce atâtea satisfacții. 
Dinamica afacerilor m-a 
făcut și am fost pus să 
prestez cred că printre cele 
mai multe servicii prestate 
de un salariat al sistemului 
cameral. Le voi trece în 
revistă în ordinea 
aproximativ cronologică în 
care le-am prestat: 
 Licențe import-export; 
 Avize MIR; 
 Acorduri, avize, 

autorizații; 
 Informare documentară 

comercială CPIA; 
 Microcredite CHF; 
 Certificate de origine; 
 Vizare facturi externe; 
 Furnizare standarde; 
 Coduri de bare; 
 Servicii pentru 

certificare ISO 9001; 
 Cursuri (INTRASTAT; 

ELECTRICIENI; IGIENĂ; 
Noutățile ISO 19011:2011; 
AUDITOR INTERN; VP - RTE - 
EXP; Cadru tehnic PSI; 
TRANZIȚIA la noile 
standarde ISO 9001 și ISO 
14001; Inițiere SMC ISO 
9001:2015). 

Nu intru în detalii 
referitoare la aceste servicii, 

câteva dintre ele au fost 
doar oportunități de afaceri 
sau obligații ale firmelor, 
reglementate legal, pe o 
perioadă determinată. A fost 
un efort deosebit să învăț 
atât de multe lucruri, dar 
oamenii pe care i-am 
întâlnit, care au apelat la 
serviciile CCI Maramureș de 
care m-am ocupat, au 
meritat din plin. Sunt 
recunoscător tuturor celor 
cu care am colaborat, aduc 
mulțumiri și cer înțelegere 
dacă au fost și situații în care 
nu m-am ridicat la nivelul 
așteptărilor. 

Mă retrag din „câmpul 
muncii” cu satisfacția 
lucrului bine făcut, cu multe 
bucurii în suflet, cu liniște și 
cu certitudinea că mulți 
dintre colaboratori vor fi 
pomeniți în continuare în 
rugăciunile mele.  

Prin acest Buletin 
informativ al CCI Maramureș 
transmit tuturor 
colaboratorilor gândurile 
mele bune, multă sănătate, 
bucurii, prosperitate și 
numai bine.  

Și, fiind în prag de 
sărbători, doresc tuturor 
Sărbători fericite alături de 
familie și Dumnezeu să vă 
ajute în toate. 

Cu mult respect și 
considerație, 

Mihail Mărășescu  

Tânărului nostru coleg... pensionar, Mihai Mărășescu, 

colegii CCI Maramureș îi urează sănătate, fericire și zile 

senine! 

Îi mulțumim pentru  contribuția 

adusă la dezvoltarea  serviciilor 

camerale, pentru prietenia și spiritul 

colegial manifestate în cele două 

decenii de activitate! 

Felicitări la pensionare 
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C.C.I. Maramureş - Busola dumneavoastră în afaceri ! 
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 HG nr. 773 din 28 Octombrie 
2019 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind monitorizarea 
datoriilor nerambursate la scadență 
ale contribuabililor, persoane juridice, 
în vederea diminuării blocajului 
financiar și a pierderilor din economie. 
(MO nr. 0881 din 2019) 
 Ordin nr. 3398 din 31 Octombrie 

2019 privind prospectele de emisiune 
a certificatelor de trezorerie cu discont 
și a obligațiunilor de stat de tip 
benchmark aferente lunii noiembrie 
2019. (MO nr. 0883 din 2019) 
 Ordin nr. 1478 din 21 Octombrie 

2019 privind aprobarea înființării 
Registrului național de franciză și a 
Normelor metodologice privind modul 
de organizare și funcționare a 
Registrului național de franciză. 
(MO nr. 0892 din 2019) 
 HG nr. 785 din 04 Noiembrie 

2019 pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 362/2019 privind 
instituirea schemei de ajutor de 
minimis aferente programului de 
finanțare a investițiilor pentru 
modernizarea și dezvoltarea 
stațiunilor balneare. (MO nr. 0893 din 
2019) 
 Ordin nr. 2862 din 24 Octombrie 

2019 pentru aprobarea Procedurii 
privind stabilirea din oficiu a 
impozitului anual pe veniturile 
persoanelor fizice, precum și a 
modelului și conținutului unor 
formulare. (MO nr. 0897 din 2019) 
 Ordonanță de urgență nr. 

68 din 06 Noiembrie 2019 privind 
stabilirea unor măsuri la nivelul 
administrației publice centrale și 

pentru modificarea și completarea 
unor acte normative. (MO nr. 0898 
din 2019) 
 Ordin nr. 3391 din 29 Octombrie 

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. 0900 din 2019) 
 Lege nr. 204 din 07 Noiembrie 

2019 pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 49/2019 
privind activitățile de transport 
alternativ cu autoturism și conducător 
auto. (MO nr. 0901 din 2019) 
 Ordin nr. 538 din 04 Noiembrie 

2019 pentru stabilirea dimensiunilor și 
a tipurilor de exploatații de suine pe 
teritoriul României. (MO nr. 
0902 din 2019) 
 Lege nr. 199 din 07 Noiembrie 

2019 privind unele măsuri referitoare 
la inspectorii antifraudă din cadrul 
Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală - Direcția de combatere a 
fraudelor. (MO nr. 0903 din 2019) 
 Ordin nr. 760 din 29 Octombrie 

2019 privind obligația operatorilor 
economici de a afișa pe ușa de acces 
sau la intrarea în locația unde își 
desfășoară activitatea/ punctul de 
lucru placheta cu măsurile de oprire 
temporară dispuse de către organele 
de control ale Autorității Naționale 
pentru Protecția Consumatorilor. 
(MO nr. 0911 din 2019) 
 Ordin nr. 1142 din 01 Noiembrie 

2019 pentru aprobarea Procedurii de 
anulare a obligațiilor de plată accesorii 
potrivit art. 33 din Ordonanța 
Guvernului nr. 6/2019 privind 
instituirea unor facilități fiscal. (MO nr. 
0912 din 2019) 
 Lege nr. 210 din 08 Noiembrie 

2019 privind activitatea de emitere de 
monedă electronică. (MO nr. 
0914 din 2019) 
 Lege nr. 209 din 08 Noiembrie 

2019 privind serviciile de plată și 
pentru modificarea unor acte 
normative. (MO nr. 0913 din 2019) 
 Rectificare nr. 3269 din 14 

Noiembrie 2019 referitoare la anexa 
la Ordinul ministrului economiei, al 
ministrului finanțelor publice și al 
ministrului muncii și justiției sociale 
nr. 1.179/3.269/1.422/2019. (MO nr. 
0917 din 2019) 
  Rectificare nr. 68 din 14 

Noiembrie 2019 referitoare la 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 68/2019 privind 
stabilirea unor măsuri la nivelul 
administrației publice centrale și 
pentru modificarea și completarea 
unor acte normative. (MO nr. 
0920 din 2019) 
 Lege nr. 220 din 15 Noiembrie 

2019 privind modificarea și 
completarea unor acte normative din 
domeniul protecției mediului. (MO nr. 
0926 din 2019) 
 Ordin nr. 3670 din 28 Noiembrie 

2019 privind prospectele de emisiune 
a certificatelor de trezorerie cu discont 
și a obligațiunilor de stat de tip 
benchmark aferente lunii decembrie 
2019. (MO nr. 0962 din 2019) 


