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Colaborare inter-instituțională
CCI Maramureș rămâne partenerul de încredere al
Colegiului Economic “Nicolae Titulescu”

Centrul de Instruire și Marketing
“Gheorghe Marcaș” al Camerei de
Comerț și Industrie Maramureș a
găzduit în perioada 67 decembrie cea de-a
XIII-a ediție a Târgului
Firmelor de Exercițiu
(TFE)
“Rivulus
Dominarum Tineret”.
La ediția din acest an
au participat 145 de
firme de exercițiu,
dintre care 59 cu
stand.
Deschiderea
oficială a târgului a fost oficiată de către
președintele CCI Maramureș, dl.
Florentin-Nicolae Tuș, care a declarat:
“Între Camera de Comerț și Industrie
Maramureș și Colegiul Economic
”Nicolae
Titulescu”
există
un
parteneriat solid, manifestat în multe
proiecte și acțiuni importante. Încă de
la început am fost alături de acest
proiect, unul foarte important și pentru
instituția noastră. Camerele de Comerț
și Industrie au un rol și în ceea ce
privește educația, în principal educația

antreprenorială. Un
proiect mai potrivit
pentru tineri decât
acesta poate că nici
nu
există.
Manifestarea va fi
una de succes, așa
cum au fost și
celelalte 12 ediții și
cu siguranță va aduce ceva în plus față
de edițiile anterioare. Iar ceea ce
rezultă este de fapt ceea ce aduceți voi

prin proiectele voastre, prin ideile pe
care încercați să le implementați, iar
acest lucru reprezintă un mic pas spre

antreprenoriat.
145
de
echipe
înseamnă foarte mult. Mă bucură acest
lucru, sunteți tineri, frumoși și astfel de
proiecte contribuie în mod esențial la
scoaterea sistemului educațional din
zona analfabetismului functional. După
cum am văzut în ultimele zile, există o
mare preocupare în acest sens și doar

prin
diversificarea
actului
de
învățământ, prin proiecte, o abordare
diferită și mult mai deschisă vom reuși
să aducem sistemul
educațional românesc
pe drumul cel bun.
Sigur că participanții la
acest târg fac parte
din categoria celor
foarte bine pregătiți,
care
vor
duce
progresul economic
mai departe în țara
noastră.”
Târgul a fost organizat de Colegiul
Economic “Nicolae Titulescu” Baia
Mare în parteneriat cu Primăria
Municipiului Baia Mare, C.N.D.I.P.T. Departament
R.O.C.T.,
I.S.J.
Maramureș, Camera de Comerț și
Industrie Maramureș și Colegiul Tehnic
“Anghel Saligny” Baia Mare.
Felicitări tuturor celor implicați în
acest proiect prin care este exersat
spiritul antreprenorial!
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De 13 ani, Camera de Comerț şi
Industrie Maramureș vine în
sprijinul viitorilor miri cu un
eveniment specializat în cadrul
căruia aceștia au posibilitatea să
își contureze povestea celui mai
semnificativ eveniment din viața
lor.
Și asta datorită zecilor de
expozanți care, an de an, vin la
NUNTA DE LA A LA Z cu cele
mai noi colecții și trenduri, cu
produse și servicii care pot să
garanteze reușita evenimentului.
Camera de Comerț și Industrie
Maramureș duce mai departe
tradiția evenimentului NUNTA
DE LA A LA Z și vă invită să vă
înscrieți la cea de-a XIV-a ediție a
târgului specializat în organizare
de nunți.
Evenimentul va avea loc în
perioada 21-23 februarie 2020 la
Centrul Comercial Baia Mare
Value Centre. Expozanții care
doresc să se înscrie la târgul de
nunți trebuie să completeze
Adeziunea-contract, publicată pe
site-ul
CCI
Maramureș
–
www.ccimm.ro.
La NUNTA DE LA A LA Z,
viitorii miri pot găsi tot ceea ce își
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doresc pentru nunta lor perfectă.
Expoziția
reunește
servicii
complete pentru organizarea celor
mai frumoase momente din viața
mirilor și propune:
• invitații de nuntă și botez
• decorațiuni / aranjamente
florale
• rochii de mireasă, costume de
mire și accesorii
• locații de nuntă
• servicii foto-video-audio
• pachete luna de miere 2020
• cursuri de dans
• servicii de închiriere limuzine /
cabina foto
• prezentări de firmă / produse
Expozanții care se înscriu la
NUNTA DE LA A LA Z 2020 pot
beneficia de un pachet de reduceri
care ajunge până la 40% din
costul de închiriere al standului,
astfel:

• 10% reducere pentru calitatea
de membru al CCI MM
• 10% reducere pentru calitatea
de producător
• 10% reducere pentru stand
neamenajat
• 10% reducere pentru suprafețe mai mari de 30 mp.
CCI Maramureș vă invită să vă
înscrieți la ediția a XIV-a a
expoziției NUNTA DE LA A LA Z
și să îi surprindeți pe vizitatori cu
noile colecții ale sezonului și
trendurile anului 2020, astfel încât
viitorii miri să spună „DA”
ofertelor dvs., pentru a se bucura
de o nuntă perfectă. Contractul de
participare poate fi trimis pe
adresa de e-mail expo@ccimm.ro
sau cci_mm@ccimm.ro. Pentru
detalii suplimentare puteți suna la
tel. 0262221510.
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Membrii CCI Maramureş se prezintă

3000 de pâini zilnic prin Andana Pan SRL

dl. Gelu POP
director Andana Pan SRL
Pornind de la pilda înmulțirii
pâinilor,
în
luna
Sărbătorii
Crăciunului, am făcut o vizită
firmei de panificație Andana Pan
SRL şi, pe muzica colindelor lui
Hruşcă am aflat că...
Andana Pan SRL și-a început
activitatea în 1996 în Recea și
timp de 10 ani a produs pâine și
specialități
de
panificație,
cozonaci și colaci. După prima
decadă la conducerea firmei a
rămas familia Gelu şi Iuliana POP
care au mutat sediul cu fabrica de
producție în Baia Mare pe o
suprafață de 1000mp. Pe lângă
produsele tradiționale, o nouă linie
de fabricație a început să producă
patiserie, gogoși, prăjituri cremeș,
fursecuri cu semințe, turtă dulce,
covrigi etc.
Astăzi, afacerea de familie este
preluată de tânărul doctorand Dan
Adrian POP, fiul celor doi, cu
nădejdea că afacerea muncită cu
trudă este pe mâinile capabile ale

inimosului
întreprinzător
care își face lucrarea de
doctorat chiar din domeniul
panificației
în
industria
alimentară. De la domnia sa
am aflat că firma este în
continuă
dezvoltare,
ajungând azi la 9 magazine
proprii în Baia Mare și unul în
Șomcuta Mare și un număr
de cca 10.000 clienți per
magazin. “Deși sortimentul
dl. Dan Adrian POP
de bază este pâinea albă,
administrator Andana Pan SRL
franzela,
am
reușit
să
extindem cu 50% sortimentele de ajutorarea Casei de Bătrâni din
produse bogate în
nutrienți Baia Sprie, dar și implicarea dlui
precum
pâinea
de
secară, Pop senior în susținerea Bisericii
integrală, cu semințe sau pâinea din Mogoșești -locul natal al
rustică cu maia. Clienții cer o domniei sale- în diferite proiecte
diversitate mare, iar noi le-o sociale și umanitare.
oferim. Chiar și unele produse de
De
la
generația
tânără,
patiserie conțin miere și semințe administratorii au învățat că
și au o căutare mare, fiind trebuie să fie deschiși spre nou,
comercializate la gramaje de 500g spre colaborările cu alte firme de
- menționa dl. director Adrian Pop. profil, spre susținerea unei imagini
- Numărul angajaților noștri a pe paginile de socializare și în
crescut la 80 și, chiar dacă există media în general, spre un
o migrație a forței de lucru ca în management implicat în activitatea
majoritatea
domeniilor
de urbei și nu numai, iar cel ce duce
activitate românești, putem spune ștacheta mai departe admiră
că avem angajați care sunt la noi încontinuu puterea de muncă a
de la începuturi sau care s-au celor care renunță cu ușurință la
pensionat de la noi. Mai mult, concedii, sărbători și viață socială
pentru producția efectivă. Din
această ecuație profitabilă pentru
ambele părți se naște pâinea
noastră cea de toate zilele, dar și
mofturile noastre de a avea
dulciurile de calitate pe mesele de
sărbători doar comandându-le,
nemaifiind obligați să le producem.
O firmă pentru care bucuria este
în mulțumirea clienților și a celor
există familii în care doi sau trei mai pretențioase gusturi și despre
membri ai familiei lucrează aici, iar care vom mai vorbi!
din acest punct de vedere suntem
Doina MACOVEI
tot o afacere de familie, căci
suntem o mare familie - le
cunoaștem copiii, necazurile și
luăm parte efectiv la viața lor.”
Spusele dlui director sunt
confirmate de prezența activă la
viața socială maramureșeană prin
Clubul
Rotary,
unul
dintre
proiectele umanitare care s-a
bucurat de succes an de an este
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Ședințe extraordinare ale Consiliului Local Baia Mare
La
invitația primarului
municipiului Baia Mare, dr.
ec. Cătălin Cherecheș,
președintele
CCI
Maramureș,
FlorentinNicolae Tuș a participat
vineri, 6 decembrie, la
ședința extraordinară a Consiliului Local Baia Mare, în cadrul
căreia s-a acordat titlul de ”Cetățean de onoare al
municipiului Baia Mare” președintelui Academiei Române și
rectorului Universității Babeș-Bolyai, domnul acad. prof. univ.
dr. Ioan-Aurel Pop.
”Am fost onorat să dau curs acestei invitații și felicit
inițiativa autorităților publice locale de a acorda acest titlu
onorific academicianului prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, o
personalitate remarcabilă cu largă recunoaștere în lumea
academică și culturală din spațiul european. Mă bucur că
președintele Academiei Române este, începând de azi,
membru al comunității băimărene și consider că este un
câștig pentru tot ceea ce înseamnă viața culturală din cetatea
băimăreană”.

“Am fost onorat
să particip marți,
24 decembrie, la
ședința
extraordinară
a
Consiliului Local al
Municipiului Baia
Mare în cadrul
căreia generalul
de brigadă Marin
Bancoș, șeful Oficiului Județean de Telecomunicații
Speciale (STS), a primit titlul de Cetățean de Onoare al
municipiului Baia Mare.
Apreciez decizia municipalității băimărene de a acorda
acest titlu onorific domnului general de brigadă Marin
Bancoș, un profesionist implicat și dedicat domeniului în
care activează.
Nu în ultimul rând, transmit felicitări domnului Marin
Bancoș pentru parcursul profesional și viziunea strategică
și îl asigur de întreaga mea considerație.” a declarat
președintele CCI Maramureș, dl Florentin Tuș.

C.C.I. Maramureş - partener al Televiziunii Române
”Femei de 10, Bărbaţi de 10”

Camera de Comerț și Industrie
Maramureș a fost partener al
Televiziunii Române în realizarea
emisiunii ”Femei de 10, Bărbați de
10”.
Instituția camerală a răspuns cu
bucurie solicitării prezentatoarei
Marina Almășan de a colabora în
realizarea unei ediții speciale de
Crăciun a emisiunii ”Femei de 10,

Bărbați de 10”. Și pentru că
Maramureșul își are propria
poveste de Crăciun, cu
oameni, locuri și tradiții
autentice, nu am putut să nu
îndeplinim
”dorința”
prezentatoarei
de
la
Televiziunea Română.
La rândul nostru, am lansat
invitația și câtorva membri ai CCI
Maramureș, destoinici și dornici să
ajute la promovarea județului (Sfara
Tours și Bertus SRL) și împreună
ne-am alăturat oamenilor credincioși
și talentați din vatra satului Călinești.
Camera de Comerț și Industrie
Maramureș a fost reprezentată de
Florentin-Nicolae Tuș - președinte,
Adrian Nicolaescu - director Târguri
Promovare
și
Oana
Dulf
organizator relații.
În curtea gospodarului Dănuț Iurca
s-au pregătit bucate tradiționale,
cete de colindători împreună cu
Frații Petreuș, Măriuca Verdeș și
Carmen Ștețco au vestit Nașterea
Domnului,
s-au
promovat
meșteșugurile și portul popular și nu
în ultimul rând, oameni simpli, cu
povești memorabile, au mărturisit
cele mai emoționante momente ale
vieții lor.
Povestea
Crăciunului
din
Maramureș va fi difuzată în 21

decembrie, pe TVR 2 și TVR
Internațional, în cadrul emisiunii
“Femei de 10, Bărbați de 10”,
prezentată de Marina Almășan.
Mulțumim TVR pentru încrederea
acordată Camerei de Comerț și
Industrie Maramures și pentru
promovarea județului nostru!
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Ne-au colindat...
Corul societății Eaton Electro
Producție SRL Sîrbi ne-a colindat
marți, 10 decembrie, la Centrul de
Instruire și Marketing “Gheorghe
Marcaș” al Camerei de Comerț și
Industrie Maramureș.
I-am primit cu bucurie și
recunoștință și le-am mulțumit
pentru că, an de an, trec pragul

instituției noastre
și
ne
vestesc
bucuria
Nașterii
Domnului.
CCI Maramureș
adresează sincere
mulțumiri
conducerii
societății
Eaton
pentru buna colaborare de care relațiile parteneriale vor fi bazate
instituția camerală s-a bucurat în pe aceleași principii și în anul
acest an și avem încredere că 2020.

Gala voluntarilor și sportivilor maramureșeni 2019

În baza bunei colaborări
interinstituționale, Camera de
Comerț
și
Industrie
Maramureș
a
răspuns
invitației Direcției Județene
pentru Sport și Tineret de a
face parte din juriul care
desemnează voluntarii și
sportivii anului 2019.
Desemnarea câștigătorilor
nu a fost deloc ușoară,
coordonatele
jurizării
indicând zeci de proiecte ale

tinerilor
maramureseni
voluntari cu impact pentru
comunitate
și
rezultate
deosebite ale sportivilor care
au reprezentat cu cinste
Maramureșul în competiții
naționale și internaționale.
Premiile au fost acordate
joi
seara,
la
Teatrul
Municipal, în cadrul Galei
Voluntarilor si Sportivilor
Maramureșeni. La acest
eveniment, Camera de

Comerț
și
Industrie
Maramureș
a
fost
reprezentată de Oana Dulf,
organizator relații, care alături
de dl. Marcel
Sabadoș,
director în
cadrul
Ministerului
Tineretului și
Sportului și
Dan Carpov,
MC-ul

evenimentului, au acordat
premii
la
categoriile
Voluntarul Anului.
Gala
Voluntarilor
și
Sportivilor
Maramureseni
este un proiect propriu al
DJST Maramureș, finanțat de
Ministerul Tineretului și
Sportului, care își propune să
premieze și să aducă
recunoaștere
publică
voluntarilor, sportivilor și
organizațiilor
neguvernamentale din județul
nostru.
Felicitări organizatorilor și
câștigătorilor!

Calendar CURSURI IANUARIE-FEBRUARIE 2020
INSPECTOR SSM
INSPECTOR RESURSE UMANE
NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂ
CONTABIL
AUDITOR INTERN ISO 9001
AUDITOR INTERN ISO 14001
AUDITOR INTERN ISO 45001

13 – 30 ianuarie
27 ianuarie – 11 februarie
Ianuarie – februarie
13 ianuarie – 7 februarie
17, 20 – 21 februarie
18, 20 – 21 februarie
19, 20 – 21 februarie

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
Responsabil: Tatiana Sasu - tel. 0739675279, 0770842678
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Acte normative publicate în
Monitorul Oficial DECEMBRIE
 HG nr. 776 din 28 Octombrie 2019
pentru aprobarea documentației de
urbanism „Plan urbanistic general al
comunei Bârsana, județul Maramureș“.
(MO nr. 0981 din 2019)
 HG nr. 935 din 13 Decembrie 2019
pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe țară garantat în plată.
(MO nr. 1010 din 2019)
 Ordin nr. 3751 din 13 Decembrie
2019 pentru aprobarea Normelor
metodologice
privind
încheierea
exercițiului bugetar al anului 2019.
(MO nr. 1012 din 2019)
 Ordonanță de urgență nr.
75 din 13 Decembrie 2019 pentru
completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 119/2006 privind unele
măsuri necesare pentru aplicarea unor
regulamente comunitare de la data
aderării
României
la
Uniunea
Europeană,
precum
și
pentru
modificarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 80/2013 privind taxele
judiciare
de
timbre.
(MO nr.
1015 din 2019)
 Lege nr. 238 din 18 Decembrie
2019 pentru aprobarea plafoanelor unor
indicatori specificați în cadrul fiscalbugetar pe anul 2020. (MO nr.
1022 din 2019)
 HG nr. 966 din 18 Decembrie 2019
pentru modificarea și completarea
Hotărârii Guvernului nr. 313/2017 privind
înființarea, organizarea și funcționarea

Departamentului pentru dezvoltare
durabilă. (MO nr. 1027 din 2019)
 Lege nr. 240 din 19 Decembrie
2019 privind abrogarea Legii nr.
169/2017 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 254/2013 privind
executarea pedepselor și a măsurilor
privative de libertate dispuse de
organele judiciare în cursul procesului
penal, precum și pentru modificarea
Legii nr. 254/2013 privind executarea
pedepselor și a măsurilor privative de
libertate dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal. (MO nr.
1028 din 2019)
 HG nr. 968 din 20 Decembrie 2019
privind stabilirea contingentului de
lucrători străini nou-admiși pe piața forței
de muncă în anul 2020. (MO nr.
1031 din 2019)
 Ordonanță de urgență nr.
78 din 18 Decembrie 2019 privind
modificarea unor acte normative și
stabilirea unor măsuri în domeniul
agriculturii, precum și pentru aprobarea
unor măsuri fiscal-bugetare. (MO nr.
1031 din 2019)
 Ordonanță de urgență nr.
79 din 20 Decembrie 2019 privind
unele măsuri în domeniul educației și
pentru prorogarea unor termene.
(MO nr. 1032 din 2019)
 Lege nr. 247 din 20 Decembrie
2019 privind aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 21/2019 pentru

modificarea și completarea Legii nr.
38/2003 privind transportul în regim de
taxi și în regim de închiriere. (MO nr.
1032 din 2019)
 Lege nr. 245 din 20 Decembrie
2019 pentru aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 34/2019 privind
unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar.
(MO nr. 1032 din 2019)
 Lege nr. 241 din 20 Decembrie
2019 privind aprobarea Ordonanței
Guvernului
nr.
14/2017
pentru
modificarea și completarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 195/2002
privind circulația pe drumurile publice.
(MO nr. 1032 din 2019)
 Lege nr. 243 din 20 Decembrie
2019 privind reglementarea fondurilor de
investiții alternative și pentru modificarea
și completarea unor acte normative.
(MO nr. 1035 din 2019)
 Ordonanță de urgență nr.
80 din 20 Decembrie 2019 pentru
modificarea și completarea unor acte
normative în domeniul fondurilor
europene. (MO nr. 1044 din 2019)
 Ordin nr. 3807 din 30 Decembrie
2019 privind prospectele de emisiune a
certificatelor de trezorerie cu discont și a
obligațiunilor de stat de tip benchmark
aferente lunii ianuarie 2020. (MO nr.
1053 din 2019)
 Lege nr. 263 din 30 Decembrie
2019 pentru modificarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal. (MO nr.
1054 din 2019)
 Ordonanță de urgență nr.
90 din 30 Decembrie 2019 privind
stabilirea unor măsuri la nivelul
administrației publice centrale. (MO nr.
1059 din 2019)

De la 1 ianuarie 2020 intră în vigoare noul regulament
european pentru protecţia consumatorilor
"Noi avantaje pentru consumatori" - noul pachet
legislativ de actualizare a normelor europene privind
protecţia consumatorilor, vizează o mai bună aplicare
şi modernizare a normelor actuale ale UE privind
protecţia consumatorilor, în conformitate cu evoluţiile
digitale.
Noile norme privind protecţia consumatorilor vor
asigura, printre altele, o mai mare transparenţă a
pieţelor online: va deveni mai clar dacă produsele sunt
vândute de un comerciant sau de o persoană fizică, iar
recenziile false vor fi interzise.
Vânzătorii nu vor putea să promoveze în mod fals
reduceri de preţ, iar site-urile de comparare a preţurilor

vor trebui să informeze consumatorii cu privire la
criteriile de clasificare. Noile norme vor consolida, de
asemenea, drepturile consumatorilor prin asigurarea de
compensaţii pentru victimele practicilor comerciale
neloiale şi prin aplicarea de sancţiuni în cazul unor
situaţii de prejudiciu colectiv, care afectează
consumatorii din întreaga UE, potrivit sursei.
Statele membre au doi ani la dispoziţie, începând din
ianuarie 2020, să transpună directiva în legislaţia lor
naţională, pentru a se asigura că consumatorii din UE
beneficiază de măsuri de protecţie mai solide. Amenda
pentru încălcarea drepturilor consumatorilor poate
ajunge la 4% din cifra de afaceri anuală a companiei.
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C.C.I. Maramureş - Busola dumneavoastră în afaceri !

Companiile din Maramureș sunt invitate la
Expoziția Națională „Fabricat în Moldova” 2020
Camera de Comerț și Industrie
Maramureș, în parteneriat cu
Camera de Comerţ și Industrie a
Republicii
Moldova,
invită
companiile
maramureșene
să
participe la cea de-a XIX-a ediție a
celei mai mari expoziții naționale –
„Fabricat în Moldova”. Evenimentul
se va desfășura în perioada 29
ianuarie – 2 februarie 2020, la
Centrul Internațional de Expoziţii
„Moldexpo” din Chișinău.
Camera de Comerț și Industrie
Maramureș intensifică astfel relațiile
parteneriale cu Camera de Comerț
și Industrie a Republicii Moldova
prin inițierea unor proiecte comune
care să vină în sprijinul mediului de
afaceri pe care cele două instituții
camerale îl reprezintă și care să
ofere noi oportunități de promovare
a produselor și serviciilor acestora
pe piața externă.
Parteneriatul cu omologii de peste
Prut s-a concretizat în anul 2019
prin organizarea, în premieră, în
municipiul Baia Mare a expoziției
„Republica
Moldova
prezintă”,
acțiune desfășurată în cadrul
„Rivulus
Dominarum”.
35
de
companii din Republica Moldova au
expus spre vânzare și au promovat
în Baia Mare cu succes o gamă
variată de produse moldovenești.
În urma rezultatelor acestei
colaborări, cele două instituții
camerale au decis continuarea

hermes
CONTACT

economici maramureșeni de a-și
promova oferta de produse și
servicii pe piața din Republica
Moldova
sau
să
identifice
parteneriate
cu
companii
moldovenești
în
vederea
exporturilor ori a deschiderii unor
noi puncte de distribuție.
Companiile maramureșene care
doresc să participe la expo
„Fabricat în Moldova” se pot înscrie
la Camera de Comerț și Industrie
Maramureș,
e-mail
cci_mm@ccimm.ro. Ulterior, vor fi
definitivate
costurile
aferente
închirierii suprafeței expoziționale și
de
cazare.
Pentru
detalii
suplimentare, puteți suna la tel.
0262221510.

acestui parteneriat.
În
acest
sens,
Camera de Comerț
și
Industrie
a
Republicii Moldova
a adresat o invitație
Camerei de Comerț
și
Industrie
Maramureș
și
implicit companiilor
de a participa, în
premieră, la cea mai
de
anvergură
expoziție națională
organizată
în
Chișinău.
De-a lungul celor
18 ediții, „Fabricat în
Moldova” a devenit
imaginea comunității
de afaceri, locul
unde se desfășoară
un
program
economic
amplu
care,
pe
lângă
expoziție,
include
seminare, prezentări
de
companii
și
produse, conferințe
de presă pe teme de
interes
în
sfera
cooperării comercial
-economice etc.
„Fabricat
în
Moldova” reprezintă
o bună oportunitate
pentru
agenții
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