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"Stimate domnule președinte,
A aloca resurse financiare și a găsi parteneri de afaceri loiali reprezintă unul dintre elementele

care alcătuiesc circumstanţa și mediul investiţional.
Înfiinţarea Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș în urmă cu 15 ani a reprezentat o

atitudine și un reflex de raportare la mediul economic: acela de a transforma defensiva și pasivitatea
în ofensivă, de a acoperi deficitul de comunicare între agenţii economici și oferi soluţii viabile
pentru investiţii profitabile.

Pentru mediul de afaceri maramureșean Camera de Comerţ și Industrie a însemnat o șansă
unică și a avut un rol important în dezvoltarea principiilor și relaţiilor economice moderne.

În cei 15 ani de activitate, Camera de Comerţ și Industrie Maramureș funcţionează operativ și
demonstrează prin rezultate bune interesul accentuat pentru atragerea de investiţii majore, pentru
efectul infuziei consistente de capital, de tehnologie, de management modern. CCI Maramureș
răspunde oricărei pretenţii investiţionale: este un interlocutor unic și influent la nivelul judeţului.

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș a avut în acești ani o contribuţie de succes la
dezvoltarea durabilă a judeţului prin valorificarea mai bună a resurselor umane și materiale,
continuarea unor programe de investiţii care susţin creșterea economică și îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă ale populaţiei, de a oferi oportunităţi de afaceri și de a crește puterea de
cumpărare a cetăţeanului atât în mediul urban cât și în cel rural.

Astăzi, la aniversarea a 15 ani de existenţă a acestei instituţii importante în economia
maramureșeană, considerăm că asemenea ocazie trebuie să constituie pentru noi toţi un mod de
valorificare a lecţiilor trecutului pentru a proiecta repere pentru viitor. Evenimentul ne oferă
fericitul prilej de a vă adresa cele mai sincere felicitări pentru activitatea depusă în slujba
mediului de afaceri și pentru rezultatele remarcabile obţinute în activitate și de a ura conducerii
și angajaţilor multă sănătate, fericire și bucurie.

LA MULŢI ANI!"
Prefect, Gyöngyike Böndi                  Suprefect, Gheorghe Achim

Prefectura Judeţului Maramureș

"Îmi revine deosebita onoare ca în numele Consiliului Judeţean Maramureș să felicit Camera
de Comerţ și Industrie Maramureș, cu ocazia împlinirii a 15 ani de rodnică activitate în judeţul
nostru.

De-a lungul acestei perioade între instituţiile noastre s-au materializat multe colaborări, atât
participări la simpozioanele organizate de dvs. cât și parteneriate în proiecte comune supuse
spre finanţare.

Mai nou aportul reprezentanţilor Camerei de Comerţ și Industrie la realizarea strategiei de
dezvoltare a judeţului între anii 2007 și 2013, în cadrul Parteneriatului pentru dezvoltare
iniţiat de Consiliul Judeţean, a fost de un real folos.

Dorind ca și în viitor instituţiile noastre să fie tot atât de activ implicate în dezvoltarea durabilă
a judeţului nostru vă transmit încă o dată felicitări și succese în activitate."

Președinte, Marinel Kovacs

Consiliul Judeţean Maramureș

"Evenimentul sărbătoresc din 16 septembrie 2005 care marchează
împlinirea a 15 ani de existenţă și de activitate  neîntreruptă în serviciul
comunităţii de afaceri din judeţul Maramureș a Camerei de Comerţ și
Industrie în fruntea căreia aţi fost ales îmi oferă foarte plăcutul și
onorantul prilej de a vă transmite dumneavoastră, și prin
dumneavoastră colaboratorilor și tuturor întreprinzătorilor
maramureșeni, cele mai calde felicitări și tot mai multe și mai
semnificative succese în afaceri, în efortul general de integrare a ţării
noastre în marea familie a Uniunii Europene.

Dincolo de aspectul formal al acestui eveniment festiv, altfel purtător

Camera de Comerţ și Industrie a României
al unei substanţiale încărcături calitative privind activitatea cotidiană
a organizaţiei camerale, doresc să reiterez, fie și foarte pe scurt, doar
câteva dintre obiectivele care au căpătat contur pentru întregul sistem
cameral, cu prilejul importantelor întâlniri de lucru din acest an și
care au culminat cu Adunarea Generală a Membrilor CCIR din 11
iulie anul curent.

Cea mai importantă provocare căreia comunitatea de afaceri din
ţara noastră trebuie să-i facă faţă în etapa actuală este pregătirea
întreprinderilor românești pentru integrarea europeană. Acţiunile
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Sărbătorile aniversare constituie un bun
prilej de a sta și a chibzui asupra celor făcute
și petrecute de cei sărbătoriţi, un bilanţ al
activităţilor.

În acest an, Camera de Comerţ și Industrie
a judeţului Maramureș, împreună cu întreg
sistemul cameral din România împlinește 15
ani de existenţă în cel de al II-lea ciclu,
după48 de ani de la scoaterea în afara legii
de regimul instaurat de sovietici.

Printre primele legi votate de CPUN, organ
legislativ provizoriu al perioadei post-
comuniste a fost Decretul Lege 139 din 11
mai 1990, care avea să confirme necesitatea
revenirii în viaţa economică a ţării noastre a
uneia din cele mai vechi instituţii, specifice
economiei de piaţă, cu o vechime de peste
4 secole în lume și cu peste 14 decenii în
România. Este o lege modestă prin aspectul
general dar care, în cele 3 capitole și 16
articole avea să stabilească definiţia,
organizarea și modul de structurare, scopul
și principalele activităţi ce cădeau în
competenţa Camerelor de Comerţ  și
Industrie teritoriale și a Camerei de Comerţ
și Industrie a României. Legea stabilea de
asemenea sursele de finanţare precum și
raporturile lor cu alte instituţii și administraţii
locale și centrale din România și/sau
străinătate. Este printre puţinele legi decretate
de CPUN care a rămas, încă, în funcţiune. A
fost și rămâne o lege funcţională care a dat

Moment aniversar

- 15 ani -
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Moment aniversar
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o stabilitate în timp, de-a lungul celor 15 ani de
existenţă, unui sistem cameral român original,
care cu toate încercările din interiorul și/sau
exteriorul său de a fi dărâmat a rămas activ și
consolidat.

Proverbul românesc “apa trece, pietrele
rămân” s-a confirmat și în viaţa existenţei
sistemului cameral post decembrist din România,
în care grupuri de interese din interiorul sau
exteriorul său  au căutat profund să sape
aruncând “șuvoaiele” de interese meschine,
adânc, la structura organizatorică legală care a
dat, de fapt și de drept, stabilitatea sa funcţională.
A fost un joc al intereselor de grup sau persoane.

Nu s-a reușit distrugerea sistemului pentru că
unitatea de voinţă a majorităţii camerelor
teritoriale au constituit “pietrele” de încercare
care au menţinut unitatea care a stat la baza
sistemului cameral existent.

Despre activitatea CCI Maramureș, de-a lungul
celor 15 ani am primit din partenerilor și / sau a
clienţilor noștri aprecieri bune și mai puţin bune.
Fiecare partener / client al nostru și-a manifestat
public sau în particular opinia referitor la rolul și
locul pe care l-a avut Camera maramureșeană
în dezvoltarea vieţii economice a judeţului, la
implicarea în educarea managerilor în formarea
și păstrarea unui mediu de afaceri activ specific
legilor care guvernează o economie de piaţă
funcţională.

Cele șapte centre și componente care
funcţionează în cadrul CCI Maramureș răspund
prin cele peste 160 de servicii necesităţilor
informaţionale cu care s-au confruntat și se
confruntă oamenii de afaceri maramureșeni.

Dispunând de o logistică modernă, de personal
calificat și bine pregătit profesional, educat în
spiritul serviciilor corecte și documentate, CCI
Maramureș a făcut o politică proprie de calitate
a serviciilor oferite membrilor săi și oamenilor de
afaceri români sau străini. Păstrând principiul
echidistanţei faţă de mediul politic și economic,
ne-am creat și consolidat o independenţă și
autonomie durabilă și motivată. Relaţiile noastre
cu mediul politic-administrativ, cu mediul de
afaceri și societatea civilă se bazează pe
parteneriatul public-privat și privat-privat, pe baza
principiului egalităţii și respectului reciproc,
acceptând și respectând legile care guvernează
relaţiile corecte între parteneri. Spiritul inovator
și explorator caracterizează întreaga noastră
activitate. Căutăm și descoperim parteneri, căi
și mijloace noi de promovare a metodelor
moderne de training pentru pregătirea factorilor
de decizie sau de execuţie – Empretec, Academia
de management, masterate, specializări în
diferite domenii etc.

Începând cu anul 2001 ne-am angajat să
susţinem, prin mijloace proprii, programele de
pregătire și informare a mediului de afaceri
maramureșean în vederea aderării și integrării
României în UE.

În seminariile, mesele rotunde, dezbaterile,
conferinţele și alte mijloace de pregătire și
informare au fost grupate sub sloganul “Uniunea
Europeană vine la tine acasă”. Specialiști, experţi,
consilieri din instituţii, ministere, din organele
administrative publice centrale și locale, din
cadrul UE, cadre universitare etc., au venit și vor
veni în continuare la Baia Mare și în judeţ pentru
a ne clarifica multe din problemele cu care ne

confruntăm sau ne vom confrunta în procesul
de pre-aderare, aderare și post-aderare. Printre
alte cerinţe ale aderării și integrării în UE am
reţinut, din aceste dezbateri și întâlniri, că o dată
integrată România la UE, ca să poată beneficia
de fondurile structurale și coeziune, entităţile
eligibile nu mai pot fi persoane individuale fizice
sau juridice sau administraţii locale individualizate.
Organismele UE vor ca parteneri forme asociative
sau regionale. În consecinţă, în viitor aceste
organisme vor vorbi cu asociaţii profesionale,
patronale, asociaţii de localităţi grupate în
microregiuni sau regiuni, euroregiuni etc. În baza
acestor cerinţe impuse de UE, CCI Maramureș
împreună cu oamenii de afaceri și conducerile
localităţilor din judeţ am trecut la sensibilizarea
și apoi la organizarea asociaţiilor patronale și
profesionale din industria alimentară și
agricultură, transportatori, din turism dar și a
asociaţiilor de localităţi în microregiuni. Totodată
am fost membri fondatori ai acestor forme
asociative.

Astfel, în constituirea asociaţiilor de localităţi
în microregiuni, împreună cu conducerile
administrative locale am mers pe gruparea lor,
păstrând structura administrativă istorică a
fostelor “ţări” care formau în trecut actualul judeţ:
“Ţara Maramureșului”, “Ţara Lăpușului”, “Ţara
Chioarului”, “Ţara Codrului”-  la care se vor
adăuga, probabil,  microregiunea “Someșul”
(Zona Seiniului). Asocierea localităţilor  s-a făcut
pe baza liberului consimţământ al părţilor
componente, fără imixtiuni și coloratură politică,
asociaţiile având un scop final realizarea unor
obiective de interes comun, utilizând fonduri
proprii și /sau comunitare.

Așa cum scriam mi înainte, în această
perioadă de preaderare CCI Maramureș și-a
asumat un rol important în diseminarea
informaţiilor, realizând o informare corectă a
mediului de afaceri și a populaţiei
maramureșene, atât prin contacte directe cât și
prin cele virtuale realizate în site-urile Camerei
de Comerţ și Industrie Maramureș
(www.ccimm.ro și www.proafaceri.ro), dar și prin
Buletinul Informativ “Hermes Contact” ș.a.,
difuzat pe suport tipărit sau electronic pe internet.

De aproape 10 ani ne desfășurăm activitatea
sub invitaţia “Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș – Busola Dvs. în afaceri!”. Sub
această nouă invitaţie, am conceput și concentrat
întreaga noastră linie directoare pentru realizarea
unor programe complexe de măsuri și de activităţi
în sprijinul comunităţii oamenilor de afaceri. Acest
program a continuat să se dezvolte și să acţioneze
de-a lungul anilor. El este împrospătat cu noi și
noi evenimente care apar în procesul de
dezvoltare a economiei românești, în contextul
european și global, adaptându-l la noile cerinţe
și transformări pe care le impune în mpd expres
acquis-ul comunitar pentru aderarea și integrarea
la UE și globalizarea economiei.

În acest context, pentru perioada imediat
următoare Adunarea Generală a membrilor CCI
Maramureș, care a avut loc în aprilie 2005 a
aprobat Programul de activitate pentru anul
2005-2006 și Programul de pregătire a mediului
de afaceri și a operatorilor economici din
Maramureș pentru integrarea în Uniunea
Europeană.

Un alt capitol al activităţilor noastre l-a constituit
implicarea noastră în activităţile economice ale
Euroregiunii Carpatica (ERC). În această
euroregiune, cea mai mare din cadrul UE,
judeţului nostru, implicit CCI Maramureș îi revine
sarcina de a organiza și conduce Comisia de
Comerţ a ERC. Având o întindere foarte mare,
pe 5 ţări și 17 judeţe, cu o populaţie de peste

15 milioane de locuitori, cu trei tipuri de economii
– 3 ţări membre ale UE (Ungaria, Polonia,
Slovacia), o ţară în proces de aderare (România)
și ultima în stand-by faţă de aderarea la UE,
Comisia de Comerţ a ERC a avut și are în rezolvare
probleme legate în special de libera circulaţie a
persoanelor și a mărfurilor în această zonă
geografică. În momentul de faţă, pe ansamblu,
aceste probleme sunt parţial rezolvate. Ele sunt
soluţionate prin înţelegeri guvernamentale
bilaterale. Însă multe probleme nu sunt rezolvate,
mai ales cele legate de circulaţia persoanelor.

Din aceste motive, membrii Comisiei de
Comerţ au ridicat și vor continua să ridice în faţa
reprezentanţilor guvernamentali din ERC
problema acestor obstacole ce stau în calea
dezvoltării schimburilor comerciale, mai ales în
relaţiile dintre România și Ucraina.

În acest sens, judeţul nostru are o implicaţie
mai complexă. Avem cea mai lungă frontieră a
României cu Ucraina (peste 161 km) fără să
avem acum un punct de trecere a frontierei
pentru persoane autorizat. Totodată, avem judeţul
cu o mare comunitate de ucraineni, dar cu cele
mai puţine firme mixte româno-ucrainene și cu
schimburi și relaţii comerciale reduse. Sunt
probleme stringente, pe care le ridicăm la toate
întâlnirile noastre în cadrul Comisiei de Comerţ a
Asociaţiei Camerelor sau cu reprezentanţii celor
două guverne, inclusiv în cadrul plenului
Consiliului ERC. Rezolvarea problemei rămâne
într-un stand-by perpetuum.

Pentru următorii ani CCI Maramureș își
propune să rămână mereu prezentă în mediul
de afaceri pe care să-l ajute prin consiliere,
asistenţă, training, informaţii, promovare,
organizare asociativă, parteneriate bi sau
multilaterale, astfel ca să creștem
competitivitatea noastră cât și integrarea în UE
fără sincope și / sau prăbușiri ale economiei
judeţului ca parte integrantă a României. Ceea
ce am realizat în cei 15 ani de existenţă constituie
baza solidă și sigură a angajamentelor asumate
de Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
faţă de membri dar și faţă de oamenii de afaceri,
dar și responsabilitatea noastră pentru nobila
misiune pe care ne-am asumat-o atunci când
am acceptat să fim utili mediului de faceri,
operatorilor economici maramureșeni.

Ne folosim de acest prilej aniversar, ca din
acest spaţiu tipografic să transmitem mulţumirile
noastre tuturor membrilor, partenerilor și clienţilor
noștri pentru buna colaborare participativă la
realizarea obiectivelor comune de promovare a
economiei românești, inclusiv a celei
maramureșene. Mulţumim pe această cale
tuturor celor care ne-au transmis salutul lor, care
vor constitui un imbold în continuarea muncii
noastre colective pentru realizarea obiectivelor
comune.

Totodată, vă asigurăm că vom depune întreaga
noastră capacitate profesională și intelectuală
pentru realizarea așteptărilor Dvs. din partea
noastră. Suntem convinși că numai împreună
vom deveni o forţă în realizarea obiectivelor
asumate.

În încheiere, ca un corolar al tuturor rezultatelor
noastre, subliniez că ele sunt rezultatul muncii
Colegiului Camerei, dar în mod deosebit al
salariaţilor noștri care prin profesionalismul și
atașamentul lor la misiunea pe care o avem în
mediul de afaceri au făcut o treabă bună.
Felicitările sus semnatarului au reușit să
orchestreze acest colectiv de colegi. Rămâne să
continuăm cu demnitate și perseverenţă
misiunea pe care ne-am asumat-o mai ales în
această perioadă a aderării și integrării României
la Uniunea Europeană.
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Mesaje la ceas aniversarMesaje la ceas aniversarMesaje la ceas aniversarMesaje la ceas aniversarMesaje la ceas aniversar
...administraţiile

publice locale

"Stimate Domnule Președinte Gheorghe Marcaș,
Avem deosebita onoare de a vă transmite acum, la aniversarea

a 15 ani de existenţă a Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș
urări de succes și putere de muncă.

Apreciem modul în care aţi contribuit la promovarea mediului
de afaceri din judeţul nostru, la elaborarea unor programe viabile
de relansare economică în această perioadă de tranziţie și totodată
de reprezentare a intereselor comunităţii de afaceri.

Doresc să remarc înalta ţinută a manifestărilor expoziţionale
găzduite de către dumneavoastră, precum și importantele misiuni
de faceri organizate în ultimii ani, misiuni care contribuie la
crearea de legături cu mediul de afaceri internaţional.

Dezvoltarea durabilă este un proces comunitar integrat, iar
componenta economică este esenţială. De aceea este important
ca în cadrul unui parteneriat public privat, bazat pe informare și
cunoaștere, să contribuim la creșterea puterii economice a
orașului.

Fără îndoială, Baia Mare este un oraș dinamic, cu o deosebită
deschidere către schimbare. Stă în puterea noastră modul în care
vom reuși să facem faţă provocărilor viitoare. Vă transmit încă o
dată felicitări și succes în tot ceea ce doriţi să înfăptuiţi!"

Primar, Cristian Anghel

Primăria Municipiului Baia Mare
"CCI  MARAMUREȘ, MOTORUL DISCRET ȘI

EFICACE AL MEDIULUI DE AFACERI

Nu cred să surprind pe nimeni. La 15 ani de activitate, Camera
de Comerţ și Industrie a judeţului Maramureș deţine râvnita cheie
a succesului pentru crearea și întreţinerea unui mediu de afaceri
atractiv.

Mediul economic maramureșean nu mai poate fi comparat
nici cu cel din 1990, nici cu cel din 2000. Suntem în 2005 –
afacerile nu mai pot fi conduse fără a ne raporta la elementele
esenţiale ale unei pieţe funcţionale.

Odată cu evoluţia mediului de afaceri și cu începerea
consolidării poziţiilor de piaţă a unor actori, s-a făcut din ce în
ce mai vizibilă nevoia reglementărilor anti-trust care să pună la
adăpost atât actorii de piaţă, cât și consumatorii, de implicaţiile
activităţii unor carteluri și /sau ,de ce nu, ale unor monopoluri
asupra mediului concurenţial.

Acele vremuri devin istorie. Cadrul de reglementare este, în
acest moment, armonizat cu prevederile europene; mai mult,
avem instituţiile care să implementeze aceste reglementări.
Desigur, acest proces nu poate fi nici unul simplu, și nici liniar.
Avem nevoie, mai mult ca oricând, de o Cameră de Comerţ și
Industrie implicată și ea alături de alţi factori pentru
implementarea serioasă ale prevederilor acquis-ului în domeniul
competiţiei.

Acest tip de raportare activă la evoluţiile din piaţă nu poate
conduce decât la o implementare rapidă, coerentă și eficientă a
unor practici care nu au încă o istorie în mediul de afaceri
autohton.

Și pentru că vorbesc despre mediul de afaceri, de atitudini și
practici concurenţiale, acum când Camera de Comerţ și Industrie
a judeţului Maramureș împlinește 15 ani de rodnică activitate,
aș dori să mă opresc asupra unui aspect esenţial al succesului
disciplinării comportamentului concurenţial al actorilor de piaţă
– cultura concurenţei. Pentru o parte a mediului de afaceri
românesc, acest concept este încă un neologism. Așadar, cel
puţin din punctul meu de vedere, din punctul de vedere al unui
administrator de municipalitate, aceasta ar trebui să reprezinte
o  prioritate pentru policy maker-ii din domeniul competiţiei. 

Firmele afiliate acestei Camere trebuie să-și dezvolte
capacităţile de percepţie ale unui mediu concurenţial dinamic
ale cărui caracteristici structurale esenţiale se vor raporta, în
primul rând, la funcţionarea eficientă a pieţelor din perspectiva
integrării în Piaţa Unică. De aceea a fi partenerul CCI
Maramureș nu este nu numai o onoare ci și o necesitate vitală.
De aceea, în ceea ce mă privește, în calitatea de Primar, am
militat pentru deschiderea în cadrul instituţiei pe care o reprezint
a unui Punct de lucru al acestei importante organizaţii
neguvernamentale de utilitate publică, iar în calitate de
Președinte al Asociaţiei „Microregiunea de dezvoltare economico
– socială a Ţării Maramureșului”, care reunește toate Consiliile
locale din partea de nord a judeţului nostru, am ţinut ca
sărbătoriţii de astăzi să se numere printre membrii fondatori.
Sunt lucruri importante, care nu ţin de bilanţuri festive, sunt
fapte care se adaugă celorlalte activităţi pe care le desfășurăm
împreună pentru a întreţine un mediu de afaceri atractiv și
sănătos.

La ceas aniversar, primiţi asigurarea preţuirii mele, sincere
felicitări și urări de succes în anii ce urmează să confirme, dacă
mai este cazul, calitatea întregii activităţi pe care o desfășuraţi."

Prof. Eugenia Godja,
 Primarul municipiului Sighetul Marmaţiei

Primăria Municipiului Sighetu

Marmaţiei

"Stimate Domnule Președinte Gheorghe Marcaș,
La acest moment aniversar, după 15 ani de funcţionare a Camerei

de Comerţ și Industrie Maramureș, dorim să vă adresăm cele mai
sincere felicitări și urări de bine pentru întreaga activitate desfășurată.

Primiţi din partea noastră, totodată, mulţumiri pentru sprijinul
acordat comunităţilor locale în activităţile întreprinse de acestea,
pentru iniţiativele dumneavoastră de conlucrare cu și între autorităţile
locale, în scopul dezvoltării economico-sociale a acestora.

Iniţiativele dumneavoastră vor găsi întotdeauna ecou la nivelul
comunei Fărcașa."

Primar, Ioan STEGERAN

Primăria Comunei Fărcașa

Primăria Orașului Șomcuta Mare
"Primarul orașului Șomcuta Mare, Petru Ioan Butean, cu ocazia

aniversării celor 15 ani de existenţă și de activitate în serviciul
comunităţii de afaceri a Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș,
vă urează mulţi ani și multe succese în activitatea desfășurată de
instituţia pe care cu onoare o conduceţi.

Sunt onorat că între instituţiile noastre există o strânsă legătură în
ceea ce privește realizarea activităţilor legate de comunitatea de afaceri
din zona noastră. Organizarea diverselor evenimente la care am fost invitat,
a fost un prilej de a cunoaște problematica mediului de afaceri și nu
numai.

În ceea ce privește activitatea instituţiei Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș, ca sugestie, vă propunem să organizaţi în viitor centre
teritoriale de informare, pentru a fi cât mai aproape de mediul de afaceri
în vederea eficientizării atât a activităţii dvs, cât și a celor interesaţi.

Prin intermediul instituţiilor locale se pot realiza diverse programe de
informare și de instruire pentru a veni în sprijinul investitorilor locali.

Vă asigur încă o dată de întreaga mea consideraţie."

Primar, Petru Ioan Butean
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"Cu ocazia aniversării a 15 ani de activitate, dorim să vă
transmitem cele mai bune gânduri și totodată să vă
mulţumim pentru activitatea dumneavoastră și pentru
suportul acordat organizaţiilor neguvernamentale din Ţara
Lăpușului.

Ne amintim cu plăcere de participarea Camerei de Comerţ
și Industrie Maramureș la înfiinţarea în anul 2000, a primei
microregiuni din Maramureș: Microregiunea Ţara Lăpușului.
Această participare a Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș, ca membru fondator, a fost importantă pentru
ceilalţi membri, certificându-se în acest fel importanţa și
rolul unei organizaţii la nivelul Ţării Lăpușului, care să
contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor socio-materiale ale
locuitorilor din zonă, precum și să asigure un mediu propice
dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

Datorită iniţiativelor dumneavoastră am participat de

Asociaţia Microregiunea pentru Dezvoltarea
Social-Economică a Ţării Lăpușului

nenumărate ori, la diverse târguri de promovare a turismului
și meșteșugurilor, precum și alte tematici, toate aceste acţiuni
având în fapt menirea de a promova Maramureșul și implicit
Ţara Lăpușului.

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș, prin sesiunile
de instruire pe care le-a organizat pe parcursul timpului a
asigurat o pregătire corespunzătoare întreprinzătorilor,
realizându-se astfel o susţinere a dezvoltării întreprinderilor
mici și mijlocii, crearea de noi locuri de muncă, creșterea
numărului de întreprinderi mici și mijlocii capabile să facă
faţă competiţiei și forţelor concurenţiale în condiţiile liberalizării
pieţelor și integrării României în Uniunea Europeană.

Vă mulţumim și vă dorim să aveţi parte de multe succese
în continuare."

Președinte, Ioan Buda

...partenerii  noștri

"DOMNULE PREȘEDINTE AL CAMEREI DE COMERŢ ȘI
INDUSTRIE MARAMUREȘ,
DISTINȘI MEMBRI AI COLEGIULUI DE CONDUCERE,
DISTINȘI MEMBRI AI CAMEREI DE COMERŢ,

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș aniversează 15
ani de existenţă. În cazul unei existenţe simple, după 15 ani nu
s-ar putea spune prea multe. Dar, de 15 ani, Camera de Comerţ
și Industrie Maramureș este și va fi în continuare, conform
propriului logo, a performantă „busolă în afaceri”, pentru toţi
membrii comunităţii de afaceri din Maramureș.

Dezvoltarea Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș este
vizibilă de departe, rolul instituţiei în mediul de afaceri de
asemenea, impactul ei într-o mulţime de acţiuni ale comunităţii
a devenit implicit cu propria ei existenţă. Vreme de 15 ani, Camera
de Comerţ și Industrie a fost „coagulatorul” mediului de afaceri
din judeţ, aspect deosebit de meritoriu, atât pentru prezent cât
mai ales pentru viitorul economic al judeţului nostru.

Cu prilejul sărbătoririi a 15 ani de existenţă, Biroul Senatului
Universităţii de Nord din Baia Mare, vă adresează, cu profundă
admiraţie, cele mai sincere felicitări tuturor membrilor Camerei,
Colegiului de Conducere al Camerei, Domnului Președinte și
întregii echipe de specialiști ai departamentelor Camerei.

Universitatea de Nord din Baia Mare, prin noile direcţii
strategice abordate, va căuta să fie alături de comunitate, cu
soluţii și oferte educaţionale academice, cu care să răspundem
necesităţilor de resurse umane ale mediului socio-economic
maramureșan, cu soluţii prin care să ne integrăm din plin în acest
mediu pe care îl deservim.

În final, îmi permit să vă adresez: FELICITĂRI ȘI SUCCESE
DEOSEBITE ÎN ACTIVITATEA VIITOARE!"

Rector, Prof.univ.dr.ing. Dan Călin Peter

Universitatea de Nord
Baia Mare

"Una dintre preocupările continue ale Universităţii Babeș-Bolyai
Cluj-Napoca este adaptarea ofertei academice nevoilor mediului
de afaceri, fapt pentru care au fost iniţiate colaborări active cu
Camerele de Comerţ și Industrie din Transilvania. În acest context
constituie o reușită organizarea în
municipiul Baia-Mare în cooperare cu Camera de Comerţ și
Industrie Maramureșa unor cursuri de masterat în domeniul
managementului afacerilor, respectiv în domeniul financiar-
bancar, ceea ce permite perfecţionarea cunoștintelor
profesionale ale angajaţilor din judeţul Maramureș.

Acum la aniversarea  a 15 ani de activitate a CCI Maramureș
vă felicităm  și vă dorim multe succese în continuare."

Prof.dr. Anca Borza - Prorector, Universitatea "Babeș-Bolyai"
Cluj-Napoca

Universitatea
"Babeș-Bolyai" Cluj Napoca

"Universitatea de Vest „VASILE GOLDIȘ” Baia Mare – ia act, cu
satisfacţie, de împlinirea celor 15 ani de activitate a Camerei de
Comerţ și Industrie Maramureș.

Între instituţia noastră și Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, care coordonează activitatea economică a judeţului
Maramureș au fost și sunt, relaţii de susţinere reciprocă, de
fructuoase colaborări pe multiple planuri.

Ne-am bucurat de susţinere în desfășurarea procesului didactic
și mai cu seamă specializările din domeniul economic. De asemenea,
din partea Camerei de Comerţ și Industrie  Maramureș, am avut
susţinere și în privinţa cercetării știinţifice.

Absolvenţii instituţiei noastre și-au găsit integrarea profesională
în diverse firme,  care stau sub incidenţa Camerei de Comerţ și
Industrie Maramureș.

Cu ocazia acestui eveniment nutrim și sperăm, în amplificarea
relaţiilor noastre în vederea realizării de obiective știinţifice,
economice și de management în judeţul Maramureș."

Comitetul Director Univesitatea de Vest "Vasile Goldiș” Baia
Mare

Universitatea
"Vasile Goldiș" Baia Mare



HERMES CONTACT 5

Mesaje la ceas aniversarMesaje la ceas aniversarMesaje la ceas aniversarMesaje la ceas aniversarMesaje la ceas aniversar
...partenerii  noștri

"Domnule Președinte Gheorghe Marcaș,
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș sărbătorește cea de a

15-a aniversare de la înfiinţarea ei. Din cei 15 ani de existenţă, Oficiul
Registrului Comerţului a făcut parte din această structură timp de 12
ani, până în anul 2002, când printr-o hotărâre de guvern a devenit
instituţie publică sinestătătoare.

În acest timp de colaborare, am putut constata profesionalismul de
înaltă clasă cu care Camera de Comerţ și Industrie acţionează pentru
sprijinirea agenţilor economici prin organizarea de târguri, expoziţii,
întâlniri de oameni de afaceri, simpozioane, cursuri profesionale,
înfiinţarea de asociaţii profesionale, organizarea arbitrajului comercial
pentru soluţionarea divergenţelor și litigiilor patrimoniale, ș.a.

Activitatea celor două instituţii este total diferită, cea a Oficiului
Registrului Comerţului fiind mai mult tehnică și vizează înregistrarea
comercianţilor în registrul comerţului, pe când activitatea camerei de
comerţ oferă o gamă foarte largă de posibilităţi de a se organiza și
acţiona direct în interesul agenţilor economici.

În cei 15 ani de activitate, Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
a dobândit o experienţă foarte bogată, ţinând legătura cu instituţiile
similare din ţară și străinătate, colaborând în același timp cu organisme
și organizaţii naţionale și internaţionale.

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș se evidenţiază și printre
camerele de comerţ din ţară, fiind o instituţie prosperă, dinamică și cu
o prestanţă deosebită în cercul agenţilor economici. Întreaga sa activitate
reflectă o gândire managerială modernă, progresistă, eficientă și o
capacitate de a epuiza toate resursele pentru realizarea scopului pentru
care a luat naștere. Pe parcursul a 12 ani de colaborare, în calitate de
angajat al Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș și ca membru a
unor delegaţii oficiale, am avut ocazia să constat aprecierile pozitive ale
altor camere din ţară și străinătate la adresa instituţiei.

Cu ocazia aniversării a 15 ani de existenţă, dorim conducerii Camerei
de Comerţ și Industrie Maramureș și întregului colectiv, sănătate,
prosperitate, succese în activitatea profesională."

DIRECTOR, KELEMEN MARIA

Oficiul Registrului
Comerţului Maramureș "Împlinirea a 15 ani de la înfiinţarea Camerei de Comerţ și Industrie

Maramureș îmi oferă plăcutul prilej de a felicita întregul colectiv de salariaţi
ai acestei instituţii pentru performanţele obţinute în muncă și le doresc
în continuare în continuare noi succese în îndeplinirea obiectivelor pe
care și le-au propus.

Noi, Direcţia Judeţeană de Statistică Maramureș avem o colaborare
directă cu Camera de Comerţ și Industrie Maramureș de 14 ani,
respectiv din 1991, când am încheiat prima Convenţie de Colaborare
și schimb reciproc de date privind activitatea firmelor din judeţ. De-a
lungul anilor relaţia profesională între instituţiile noastre s-a consolidat
bazându-se pe încredere și respect reciproc. Nu au fost manifestări
organizate de CCI Maramureș la care să nu onorăm invitaţia și nu am
ezitat niciodată în a oferi sprijinul nostru la pregătirea evenimentelor,
indiferent dacă au fost expoziţii, seminarii știinţifice, simpozioane,
conferinţe, întâlniri cu reprezentanţii altor instituţii etc.

Întâlnirile organizate de CCI Maramureș cu oameni de afaceri din
ţară și străinătate, cu demnitari, diplomaţi, cu reprezentanţii altor
Camere de Comerţ și Industrie, întocmirea clasamentelor în topul
firmelor premiate și alte situaţii, necesită o pregătire documentară
bazată pe indicatorii statistico-economici.

La întocmirea programelor de dezvoltare economică a judeţului, în
toate etapele, la organizarea programelor cu alte acţiuni de interes
major pentru judeţ și la integrarea acestora în programul de dezvoltare
al Regiunii de Nord-Vest, Camera de Comerţ și Industrie Maramureș și
Direcţia Judeţeană de Statistică Maramureș au fost considerate
partenere indispensabile. Apreciez foarte mult disponibilitatea pe care
o au, în schimbul reciproc de informaţii, domnul președinte Gheorghe
Marcaș, doamna Maria Morcovescu și domnul secretar general
Florentin Tuș și le urez pe mai departe multă sănătate și putere de
muncă.

Îmi doresc și pe viitor colaborări în toate domeniile așa după cum
sunt colegii și prietenii noștri de la Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș.

Vă felicit pe toţi!"

Dr. ec. Vasile Pop

Director executiv Direcţia Judeţeană de Statistică Maramureș

Direcţia Judeţeană de
Statistică Maramureș

"Aniversarea, în acest an, de către
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș,
a 15 ani de existenţă și de activitate în
serviciul comunităţii de afaceri, ne oferă
ocazia să vă transmitem, și pe această
cale, aprecierile noastre vizavi de activitatea
desfășurată, prin serviciile prestate de
specialiștii CCI Maramureș care răspund
solicitărilor mediului de afaceri din judeţ,
ţară și străinătate și vă comunicăm
disponibilitatea instituţiei noastre de a
colabora în viitor prin organizarea unor
întâlniri comune pe teme privind protecţia
mediului înconjurător.

Întâlnirile organizate în cursul acestui an
de către Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, în colaborare cu Agenţia de

Agenţia de Protecţie a Mediului Maramureș
Protecţie a Mediului Maramureș, în cadrul
workshop-urilor “Cafeneaua Oamenilor de
Afaceri – Ciclul tematic Uniunea
Europeană vine la tine acasă”, au
constituit un sprijin în diseminarea de către
autoritatea teritorială de protecţie a mediului
a prevederilor, obligaţiilor și Angajamentelor
asumate de România în urma negocierii
Capitolului 22 – Mediu. Au oferit, de
asemenea, un cadru propice de dialog între
sectorul economic reprezentat de agenţi
economici aparţinând diferitelor ramuri ale
economiei și reprezentat de agenţi
economici aparţinând diferitelor ramuri ale
economiei și reprezentanţii APM
Maramureș.

Considerăm de asemenea că este de un

real interes atât pentru APM Maramureș,
cât și pentru CCI Maramureș, realizarea
unor întâlniri periodice, unde ar putea fi
invitaţi reprezentanţi ai unor firme ce își
desfășoară activitatea în domeniul gestiunii
deșeurilor, atât din judeţul nostru, cât și
din regiune sau ţară, precum și realizarea
unor întâlniri în cadrul cărora agenţii
economici care au obţinut rezultate
deosebite în domeniul managementului
deșeurilor să își expună strategia. Acest
aspect ar fi de interes având în vedere că
anumite tipuri de deșeuri sunt valorificate
de un număr foarte redus de firme din
România."

Director Executiv, Gheorghe VOINESCU

Direcţia Generală a
Finanţelor Publice

Maramureș

Apreciind excelentele legături de colaborare care caracterizează
relaţiile cu instituţia dumneavoastră, la ceas aniversar, ne alăturăm
celor care vă doresc un sincer ““La mulţi ani!” și împlinirea celor
mai îndrăzneţe obiective.

Director executiv, Ioan Popa
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"Stimate D-le Președinte,
Vă asigurăm că parteneriatul între instituţia pe care cu onoare

o conduceţi și Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureș se
realizează în condiţii bune așa cum este și necesar pentru o bună
desfășurare a activităţii instituţiilor noastre în scopul dezvoltării
durabile a judeţului Maramureș. Avem convingerea că
parteneriatul între instituţiile noastre a fost, este și va fi benefic
promovării și dezvoltării mediului de afaceri din judeţ.

Apreciem colaborarea care am avut-o până în prezent în
vederea promovării noilor prevederi legislative ca urmare a
apariţiei Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii); mese rotunde
împreună cu reprezentanţii angajaţilor având ca subiect
dezbaterea problemelor majore cu care se confruntă aceștia.

Considerăm că și pe viitor genul acesta de întruniri, care să-i
aibă faţă în faţă atât pe angajatori cât și pe reprezentanţii
instituţiilor deconcentrate, să fie perpetuat, din aceste acţiuni
având de câștigat toţi participanţii.

Vă asigurăm că aveţi tot sprijinul Inspectoratului Teritorial de
Muncă Maramureș, în limitele de competenţă a legislaţiei
aplicabilă, în funcţie de situaţiile concrete expuse, iar pentru
cei 15 ani de existenţă și activitate în serviciul comunităţii de
afaceri nu putem decât să vă dorim multă putere de muncă,
inspiraţie în promovarea unor idei de afaceri și a unui climat de
afaceri pe măsură.

Felicitări pentru tot ce a-ţi întreprins până în prezent și mult
succes pe viitor."

Inspector Șef Adjunct Relaţii de Muncă, ing. Cânţa Marcel
Inspector Șef Adjunct securitate și Sănătate în Muncă, ing.

Pătrașca Dorel

Inspectoratul Teritorial
de Muncă Maramureș

Inspectoratul pentru

Situaţii de Urgenţă

“Gheorge Pop de Băsești”

Maramureș
"Domnule Președinte, ing. Gheorghe Marcaș,
Suntem deosebit de onoraţi să vă transmitem, în preajma apropiatei

aniversări a 15 ani de funcţionare a Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș, câteva din aspectele colaborării noastre din această
perioadă.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Gheorghe Pop de Băsești”
al judeţului Maramureș (fost Grup de Pompieri “Gheorghe Pop de
Băsești” – Maramureș), a trecut în revistă principalele direcţii de
colaborare între cele două instituţii.

Am concluzionat că a existat o legătură constantă și foarte benefică
pentru fiecare din părţi. Succint, principalele direcţii de colaborare
pot fi evidenţiate după cum urmează: - acordarea de asistenţă tehnică
și consultanţă în domeniul apărării împotriva incendiilor la înfiinţarea
/ autorizarea funcţionării sectoarelor de activitate proprii Camerei de
Comerţ și Industrie (ex. Centrul de Instruire și Marketing Baia Mare);
- participarea la diverse manifestări (simpozioane, conferinţe, cafenele
ale oamenilor de afaceri),  a reprezentanţilor unităţii noastre, atât
pentru prezentarea cât și pentru audierea problematicilor acestora; -
participarea personalului din Inspecţia de prevenire la activitatea
Biroului Unic pentru autorizarea funcţionării comercianţilor în
perioada când Registrul Comerţului a funcţionat sub egida Camerei;
- acordarea de asistenţă de specialitate la organizarea unor târguri și
expoziţii organizate de Camera de Comerţ și Industrie Maramureș; -
participarea împreună cu reprezentanţi din Cameră la inaugurarea
unor obiective de investiţii realizate pe teritoriul judeţului; - furnizarea
de către conducerea Camerei a unor date privind operatorii economici,
date ce ne-au fost de un real folos în îndeplinirea atribuţiilor proprii.

Ne-au fost de un real sprijin analizele pe care le-am avut cu diverse
categorii de reprezentanţi ai instituţiilor economice și sociale care
au participat la schimburile de experienţă în străinătate organizate
de Dumneavoastră, care ne-au informat asupra unor aspecte ce
interesează instituţia noastră, respectiv, modalităţi și practici de
acţiune în domeniul apărării împotriva incendiilor în ţările pe care
le-au vizitat (reglementări în domeniu, modul de aplicare a legislaţiei,
facilităţi, proceduri de autorizare, dotări, etc.).

Menţionăm de asemenea, că ne-au fost de un real ajutor activităţile
desfășurate de Camera de Comerţ și Industrie Maramureș cu Asociaţia
Română de Standardizare – în popularizarea legislaţiei, precum și a
procedurilor legale de aplicare a prevederilor din standardizări.

Instituţia noastră este în continuare interesată în dezvoltarea
relaţiilor cu Camera de Comerţ și Industrie Maramureș pentru
identificarea cerinţelor / solicitărilor agenţilor economici privind
realizarea unor investiţii, identificarea greutăţilor pe care le întâmpină
membrii Camerei în aplicarea măsurilor de protecţie și de prevenire
a incendiilor sau de protecţie civilă pe parcursul derulării afacerilor,
precum și posibilităţile de acordare a asistenţei de specialitate pentru
investitorii români și străini având interese în judeţul nostru.

În speranţa – certitudine că, în perioada următoare conlucrarea
dintre noi să fie – va fi cel puţin tot atât de benefică, în sprijinul
tuturor societăţilor și persoanelor pe care le deservim,

La aniversarea a 15 ani de funcţionare a Camerei de Comerţ și
Industrie Maramureș, vă rugăm să primiţi, Domnule Președinte, cele
mai calde urări de sănătate și prosperitate adresate Dumneavoastră
și întregului personal, precum și tuturor membrilor Camerei de Comerţ
și Industrie Maramureș."

Inspector Șef, Colonel Dican Petru
Șeful Inspecţiei de prevenire, Colonel ing. Bolchiș Liviu

"Cu ocazia împlinirii a 15 ani de activitate, vă rugăm să primiţi
sincerele noastre felicitări pentru activitatea deosebită pe care
o desfășuraţi și vă dorim totodată sănătate, putere de muncă.

Mizăm în continuare pe colaborarea deosebită ce a existat
și până acum între cele două instituţii."

Director executiv, Dr. Carol BALKO

Direcţia Sanitară
Veterinară și pentru

Siguranţa Alimentelor

"La împlinirea a 15 ani de activitate, sincere felicitări și urări
de noi succese în activitatea viitoare pentru personalul Camerei
de Comerţ și Industrie Maramureș. Ne-am bucurat de o
colaborare cu Dvs., de o înaltă ţinută și profesionalism și dorim
ca și de acum înainte să păstrăm acest spirit de conlucrare.

La mulţi ani!"

Inspector coordonator, Octavian Bandula

Inspectoratul
Concurenţă Maramureș
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A.M.S.P.P.R.
filiala MARAMUREȘ

"Dragi colaboratori,
Dorim ca la împlinirea a 15 ani de activitate excepţională să

felicităm un colectiv excepţional, o echipă formată din oameni
de mare valoare profesională și umană.

Împlinirile D-voastră ne onorează pe toţi, iar cele din domeniul
medical, stomatologic în special, se răsfrâng și asupra noastră, a
celor pe care D-voastră aţi avut iniţiativa de a ne fi ales
colaboratori la “MaraMedica”.

Vă mulţumim și vă dorim să ridicaţi ștacheta realizărilor acestei
instituţii la cote valorice demne de invidiat."

AMSPPR Filiala Maramureș

"Colegiul Medicilor Dentiști filiala Maramureș, apreciază
activitatea CCI Maramureș, mai ales pentru că, principala
reuniune profesională a medicilor stomatologi se produce la
MARAMEDICA.

MARAMEDICA, cea mai prodigioasă acţiune cu temă medicală
din zonă, a repurtat succes după succes la fiecare ediţie, ceea ce
reprezintă un succes al activităţii CCI.

Cu ocazia aniversării a 15 ani de activitate, dorim CCI viaţă
lungă încununată de activităţi multe și de succes."

Președinte, medic primar dr. Viorica Titircă

COLEGIUL MEDICILOR
DENTIȘTI

filiala MARAMUREȘ

Colegiului Medicilor din
judeţul Maramureș

"Stimaţi colegi,
Suntem onoraţi să salutăm aniversarea unei echipe de mare

performanţă. Colaborările cu dumneavoastră constituie o
experienţă plină de învăţăminte și de satisfacţii în același timp,
-Manifestările “ MaraMedica” ediţiile din 2004 și 2005, au
însemnat o dovadă că cine dorește, reușește să creeze atât o
imagine extrem de pozitivă a lumii medicale maramureșene,
cât și, îndrăznim să spunem, începutul unei tradiţii din acest
punct de vedere. Suntem încrezători, în viitorul acestei echipe,
împreună cu care dorim să dezvoltăm relaţii din ce în ce mai
complexe."

Biroul Executiv

Societatea Medicilor de
Familie din judeţul

Maramureș
"Dragi colaboratori,
Suntem alături de voi la împlinirea celor 15 ani de activitate.
Acest moment marchează, alături de cele precedente, evoluţia
continuă a uneia din instituţiile ce sprijină multe domenii de
activitate în Maramureș și prosperă continuu alături de mediul
de afaceri, mediul intelectual, iar în ultimii doi ani și alături de
domeniul medical pe care l-a sprijinit în primele două ediţii ale
manifestăriloe “MaraMedica”.
Vă dorim și ne dorim un viitor în continuă ascensiune, care sî
dea dovada calităţii persoanelorși colaborării noastre."

. . .bănci
locale "O zi de sărbătoare este întotdeauna un

prilej de bucurie – iar când această
sărbătoare marchează 15 ani de activitate
fructuoasă a unui partener tradiţional al
Bancpost Maramureș, bucuria este deplină
și cu atât mai mare.

Ne face plăcere să adresăm felicitările
și urările noastre de bine Camerei de
Comerţ și Industrie Maramureș la acest
moment aniversar, la vârsta unei maturităţi
strategice care se reflectă nu numai prin
anvergura programelor pe care le
coordonează, ci și prin acţiunile
călăuzitoare și inovatoare pe care le-a
promovat cu succes și să rămână în
continuare un pol de referinţă al economiei
maramureșene, un canal de comunicaţie,
un organism bine definit și articulat și, nu
în ultimul rând, un colaborator esenţial al
tuturor agenţilor economici.

La Mulţi Ani !"

Director, Iosif Pal

BANCPOST SA

"Într-un mediu de afaceri concurenţial
este nevoie de spirit de iniţiativă,
perseverenţă și nu în cele din urmă de
consultanţă, de o “busolă”, pentru ca
rezultatele să fie pe măsura așteptărilor.

La aniversarea a 15 ani de la înfiinţare,
dorim să vă mulţumim pentru colaborarea
dvs., pentru sprijinul acordat tuturor
categoriilor de firme care vor să răzbată
în acest mediu și să vă dorim în continuare
numai succese în activitatea desfășurată.
Felicitări !
La Mulţi Ani!"

Director,
Cornel Alexandru Sabou

BANCA

TRANSILVANIA SA

"La ceas acest aniversar de împlinire a 15 ani
de la înfiinţarea Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș dorim să vă adresăm pe această cale
mulţumirile noastre profunde pentru întregul
sprijin și colaborarea deosebit de rodnică pe care
am avut-o în toţi acești ani.

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș are
o contribuţie esenţială în dezvoltarea mediului
de afaceri, în cunoașterea și mediatizarea
oportunităţilor, a programelor de dezvoltare a
societăţilor comerciale și a întregului judeţ.
Acţiunile de promovare a ideilor inovatoare au
găsit mereu un real sprijin în pregătirea
evenimentelor și realizarea celor mai îndrăzneţe
obiective, cu rezultate remarcabile.

Vă felicităm pentru întreaga activitate depusă,
colectivului îi dorim multe succese în continuare
și sperăm ca și pe viitor să desfășurăm o colaborare
la fel de fructuoasă ca și până acum."

Director,
Mihaela Remeș

ALPHA BANK
ROMÂNIA SA
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Mesaje la ceas aniversarMesaje la ceas aniversarMesaje la ceas aniversarMesaje la ceas aniversarMesaje la ceas aniversar
. . .bănci  locale

"Suntem încântaţi să fim alături de Dumneavoastră în
aceste zile de cinstire a evenimentului aniversar 15 ani de
activitate în judeţul Maramureș. Dorim să păstrăm în
continuare bunele relaţii de colaborare, în credinţa sinceră
că un parteneriat egal și real se poate susţine și întări numai
prin oferirea posibilităţii să alegeţi în cunoștinţă de cauză,
produsul sau serviciul bancar cel mai potrivit pentru
Dumneavoastră.

BANCA  COMERCIALÃ  CARPATICA  SA
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș s-a identificat

întotdeauna ca o instituţie dinamică și un participant activ la
viaţa socio-economică atât a judeţului cât și a întregii regiuni
eurocarpatice. Vă dorim în continuare aceeași prezenţă activă
în toate domeniile de activitate pentru promovarea atât a
economiei cât și a imaginii judeţului nostru."

Director, Maria Ionescu

...de la colegii noștri

"Stimate Domnule Președinte Gheorghe MARCAȘ
În virtutea relaţiilor deosebite existente între instituţiile

noastre, deasemenea  în vederea continuării acestei colaborări
fructuase și în viitor pe planuri multiple cu partenerii economici
din mediul de afaceri ale judeţul Maramureș și Békés, pentru
dezvoltarea continuă a relaţiilor de bună prietenie și de afaceri
între ţările noastre.

Permiteţi-mi ca prin această ocazie semnificativă să vă
adresăm mulţumirile noastre pentru colaborarea deosebită de
care aţi dat dovadă atât Dvs. cât și  întregul colegiul de muncă
al CCI – Maramureș, pentru modul în care aţi sprijinit atât
Camera noastră cât și Secţiunea Maghiară –Română al CCI –
Ungară pe care o găzduim la noi ca instituţie gestoră.

În contextul acestor idei avem deosebita plăcere să vă
felicităm cu ocazia aniversării în luna septembrie a 15 ani de
existenţă al istitutului, respectiv activitatea sa camerală,
precum și străduinţa Dvs. pe care aţi depus-o în serviciul
comunităţii de afaceri.

Deasemenea folosim prilejul de a vă adresa mult succes
pentru organizarea al celei de-a XIII-a ediţie a manifestării
expoziţionale RIVULUS DOMINARIUM, respectiv la
Sărbătoarea Castanelor, urându-vă încodată mult succes la
reușiţa acţiunilor.

Suntem convinși ca dovadă și protocolul de colaborare
existentă între cele două camere, în dezvoltarea și consolidarea
intenţiilor durabile în relaţiile nostre de colaborare în folosul
mediului de afaceri pe care  le reprezentăm.

Profităm și de această ocazie pentru a vă transmite cele mai
calde urări de sănătate, fericire și să aveţi parte și în continuare
de cât mai multe realizări și succese.

Asigurându-vă în continuare de disponibilitatea de
colaborare și de expresia înaltei noastre consideraţie."

Hódsági Tamás - Președinte Camera de Comerţ  și Industrie
- Békés

Dr. Orosz Tivadar Președinte Secţiunea Maghiară –
Română a CCI Ungară

Camera de Comerţ  și
Industrie  Békés - Ungaria

Camera de Comerţ  și
Industrie a României

întreprinse și rezultatele obţinute până acum reprezintă doar un
început. Viitorul imediat ne rezervă un rol substanţial mai important,
pe care ni l-am asumat și pe care fiecare Cameră de Comerţ în
parte, și sistemul cameral în ansamblul său, trebuie să-l onoreze,
dacă dorim ca gradul de informare și de pregătire a societăţilor
comerciale românești să fie pe măsura impactului din momentul
aderării. Timpul relativ scurt pe care îl avem la dispoziţie – am în
vedere și perioada de după aderare, de trei-cinci ani, de ajustare a
activităţilor economice la cerinţele legislative și instituţionale ale
UE și economice și financiare ale pieţelor europene – reprezintă
cea mai mare oportunitate pentru sistemul cameral românesc de a
se dovedi eficient și un instrument util comunităţii de afaceri. Este
o sarcină fără precedent pentru toate Camerele de Comerţ. De modul
cum se va achita de ea depinde în mare măsură prestigiul și trăinicia
fiecărei organizaţii camerale în parte.

Un alt obiectiv la care doresc să fac referire pe scurt este cel
privind rolul Camerei de Comerţ de interfaţă dintre mediul economic
și autorităţile statale. Așa cum este unanim apreciat, Camerele de
Comerţ sunt asociaţii ale comercianţilor. În această calitate, rostul
lor este să reprezinte interesele fundamentale și pe termen lung ale
întregii comunităţi de afaceri, locale sau naţionale, în relaţia cu
statul și cu autorităţile locale; să fie consultantul autorităţilor
statului, centrale și locale, în adoptarea și aplicarea politicilor
economice; să sprijine societăţile comerciale în adaptarea lor la
evoluţiile economiei locale, regionale, naţionale și internaţionale.

Un moment aniversar este și un prilej de bilanţ și de stabilire a
ţintelor activităţii viitoare. Sunt convins că CCI Maramureș nu va
face excepţie de la acest benefic obicei. Radiografierea atentă a
particularităţilor economiei maramureșene, promovarea unor
raporturi de colaborare permanentă cu autorităţile administraţiei
locale și contactul direct și sistematic cu oamenii de afaceri vor
conduce la stabilirea unor acţiuni precise, iar finalizarea lor la
rezultate al căror impact pozitiv în beneficiul mediului de afaceri
va fi apreciat la justa lui valoare.

Felicitându-vă încă o dată cu prilejul apropiatului moment
aniversar, doresc să îmi exprim deplina mea încredere în contribuţia
concretă și de substanţă pe care CCI Maramureș, harnicul ei
colectiv, o va aduce la derularea unor afaceri profitabile de către
firmele din teritoriu și, pe această cale, la amplificarea și
consolidarea prestigiului propriu și al sistemului cameral naţional,
în ansamblul său.

LA MULŢI ANI !"

Victor BABIUC - Președinte

Urmare din pag. 1
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Mesaje la ceas aniversarMesaje la ceas aniversarMesaje la ceas aniversarMesaje la ceas aniversarMesaje la ceas aniversar

"Stimate Domnule Președinte,
Înainte de toate, vă rog să-mi permiteţi ca în numele întregului

colectiv de salariaţi ai Camerei noastre și al meu personal, să
vă transmit cele mai călduroase felicitări pentru aniversarea
celor 15 ani de existenţă a C.C.I. Maramureș.

Apropierea teritorială a Camerelor noastre, ca și apropierea
efectivă între colectivele noastre, a făcut posibil de-a lungul
timpului, să fim deschiși unii cu alţii și să nu pierdem nici un
prilej de a ne împărtăși experienţa în domeniul nostru de
activitate. De asemenea, împrejurarea de a face parte împreună
din Consorţiul Camerelor Teritoriale din Regiunea de Nord-Vest,
a fost și este un alt prilej de conlucrare activă între noi, cu
efecte benefice pentru fiecare.

Între colectivele noastre, s-a statornicit un climat de

colaborare foarte bun, în cadrul căruia ne-am împărtășit reciproc
experienţa acumulată și am realizat permanent schimburi de
păreri, pentru a ne face cât mai utili mediului de afaceri. Nu ne
sfiim să spunem, că în repetate rânduri am avut ocazia să
apreciem modul în care aplicaţi principiile moderne ale
organizării și conducerii, fapt resimţit în rezultatele pe care le-
aţi obţinut.

De asemenea, nu ne sfiim să recunoaștem faptul că deseori
am folosit experienţa dumneavoastră în activitatea camerală,
orientată către cerinţele economiei de piaţă.

Cu speranţa că vom desfășura și în viitor aceeași bună
colaborare, vă dorim cu ocazia aniversării a 15 ani de existenţă,
noi succese în promovarea și dezvoltarea mediului de afaceri
din judeţul Maramureș și din întreaga ţară."

Președinte, Vasile Bar

Camera de Comerţ  și
Industrie și Agricultură

Bistriţa Năsăud

"Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș s-a implicat permanent în
promovarea intereselor generale ale
membrilor ei, ale tuturor comercianţilor
pentru dezvoltarea comerţului și
industriei românești pe plan intern și
extern și sprijinirea intereselor
comercianţilor români în raportul cu
autorităţile din ţară și organisme de
specialitate din străinătate, atât la nivel
regional cât și la nivel naţional.

Camera de Comerţ  și Industrie
Maramureș s-a preocupat permanent de
perfecţionarea și de diversificarea
activităţilor și serviciilor menite să
asigure o reprezentare mai bună a
intereselor comunităţii de afaceri locală
cât și la nivel naţional, prin creșterea
rolului Camerei  ca factor de dialog pentru
îmbunătăţirea mediului de afaceri prin
intensificarea colaborării cu administraţia
locală și totodată prin creșterea gradului
de implicare în procesul de integrare
europeană a României, organizând
evenimente majore și acţiuni specifice tot
mai variate și mai eficiente în folosul
comunităţii de afaceri.

Preocupările și acţiunile Camerei de
Comerţ și Industrie Maramureș, de
diversificare și îmbunătăţire calitativă a
serviciilor sale, a sporit permanent gradul
de reprezentativitate în cadrul
comunităţii de afaceri, cunoașterea mai
bună a firmelor locale și punerea în
valoare a potenţialului lor de afaceri.

Camera de Comerţ și Industrie

Camera de Comerţ și Industrie
Bihor

Maramureș s-a preocupat permanent de
atragerea unor importanţi investitori străini,
organizarea unor forumuri de afaceri,
expoziţii, misiuni economice, simpozioane
care au contribuit la cunoașterea economiei
locale și realizarea unor parteneriate de
afaceri.

Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș a acţionat consecvent pentru
dezvoltarea și diversificarea ofertei sale de
servicii în concordanţă cu cerinţele
operatorilor economici.

Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș a acţionat permanent pentru
consolidarea familiei Camerelor de Comerţ
și Industrie din România, iar la nivel regional
prin apartenenţa la Consorţiul Camerelor de
Comerţ și Industrie din Nord-Vest-ul ţării,
având un rol activ și benefic.

Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș s-a preocupat permanent și
sistematic pentru mai buna reprezentare a
intereselor comunităţii de afaceri la nivel
local, regional și naţional.

Pentru mai buna cunoaștere a
problemelor din economia reală, precum și
pentru promovarea, către mediul de afaceri,
a activităţilor complexe desfășurate de
Cameră, în favoarea întreprinzătorilot, a
acţionat pentru perfecţionarea comunicării
cu mediul de afaceri.

Camera de Comerţ  și Industrie
Maramureș și-a diversificat mijloacele de
informare, instrument eficient  pentru mediul
de afaceri, un exemplu fiind și editarea
revistei « HERMES CONTACT ».

Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș susţine procesul de extindere a
Uniunii Europene, de integrare a României
în spaţiul comunitar, acest demers este
important pentru modernizarea economiei
românești, integrarea fiind o oportunitate și
o provocare pentru societatea românească,
stabilindu-și programme proprii pentru
pregătirea mediului de afaceri în vederea
integrării în Uniunea Europeană.

Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș s-a implicat activ în
perfecţionarea pregătirii antreprenoriale a
membrilor comunităţii de afaceri cât și a
personalului propriu.

Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș se implică prin Curtea de arbitraj
și la soluţionarea litigiilor comerciale
interne.

Obiectivele prioritare ale activităţii
Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș
sânt în consens cu programul de dezvoltare
al mediului de afaceri din România,
îndeosebi în ceea ce privește susţinerea
întreprinzătorilor privaţi și stimularea liberei
iniţiative, precum și pregătirea oamenilor de
afaceri pentru integrarea în Uniunea
Europeană.

Colegiul de conducere, angajaţii și
membrii Camerei de Comerţ și Industrie
Bihor adresează felicitări conducerii și
întregului colectiv și a mediului de afaceri
pe care îl  reprezintă, obţinerea de noi
succese în activitatea lor viitoare și o
colaborare cât mai bună în folosul mediului
de afaceri."

PREȘEDINTE, Ioan  MICULA

DIRECTOR GENERAL, Constantin

BADEA
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"Stimate D-le Președinte,
Aniversarea a 15 ani de existenţă și activitate a Camerei de

Comerţ și Industrie Maramureș îmi oferă plăcutul prilej de a
vă transmite, dumneavoastră și întregului personal din cadrul
Camerei, sincere felicitări pentru activitatea desfășurată în
permanenţă cu real profesionalism, care aduce o importantă
contribuţie în dezvoltarea economiei românești.

Am convingerea că alături de celelalte camere de comerţ
din ţară, Camera de Comerţ și Industrie Maramureș poate
contribui din ce în ce mai mult la îmbunătăţirea climatului de
afaceri, iar acest lucru va favoriza amplificarea conlucrării între
diferiţii participanţi la viaţa economică.

Adresându-vă urările noastre de succes în continuare, dorim
să vă asigurăm și cu această ocazie, de întreaga noastră
consideraţie."

Președinte - ing. Ștefan Dimitriu

Camera de Comerţ  și
Industrie Cluj

"Felicităm conducerea instituţiei și întregul său personal cu
ocazia aniversării celor 15 ani de activitate.

CCI Maramureș s-a dovedit nu numai o interfaţă eficientă între
agentul economic și structurile guvernamentale, dar și un port-
drapel al Consorţiului CCI din regiunea Nord-Vest, în cadrul căreia
a acţionat mereu pentru fluentizarea și eficientizarea activităţilor
camerelor, la nivel regional și naţional.

Fiind o prezenţă semnificativă pe fundamentul vieţii economice
din judeţ și din regiune, CCI Maramureș atestă existenţa unei

Camera de Comerţ  și Industrie Satu Mare

"Stimate Domnule Președinte Gheorghe Marcaș,
La ceas aniversar, 15 ani de existenţă și activitate a instituţiei

pe care cu onoare o conduceţi, gândurile noastre se îndreaptă
către d-voastră și deopotrivă către colectivul instituţiei. În tot
acest interval de timp am apreciat preocuparea Camerei
Maramureș de realizare a obiectivelor pe care le aveţi în
sprijinirea, promovarea și dezvoltarea mediului de afaceri din
judeţ. Profesionalismului și preocuparea pentru continua
perfecţionare a personalului a făcut ca parte a personalului
Camerei Sălaj să se consulte pe diferite domenii reușind să
realizăm împreună acţiuni în beneficiul celor două Camere și a
agenţilor economici din judeţele noastre, activităţi care au
constituit un adevărat schimb de experienţă.

O apreciere deosebită avem faţă de conducerea CCI
Maramureș, în special faţă de d-l președinte Gheorghe Marcaș,
pentru activitatea desfășurată în cadrul Consorţiului Camerelor
de Comerţ și Industrie din Regiunea Nord-Vest si de asemenea
la nivelul Sistemului Cameral Naţional, fiind iniţiatorul multor
acţiuni care au dus la consolidarea celor două instituţii și sporirea
prestigiului lor.

CCI Sălaj privește CCI Maramureș ca pe un frate mai mare cu
care poate să se consulte în orice problemă și are de învăţat
numai lucruri bune, în interesul și pentru realizarea obiectivelor
pe care le avem.

Vă urăm mult succes în continuare în realizarea planurilor de
viitor și cât mai multe aniversări."

PREȘEDINTE, Padurean Vasile
SECRETAR GENERAL, Ignat Florian

Camera de Comerţ  și
Industrie Sălaj

comunităţi de afaceri puternice și dinamice, de aceasta depinzând
în primul rând puterea instituţiei camerale.

Pentru toate acestea, vă transmitem felicitările Camerei de
Comerţ, Industrie și Agricultură Satu Mare și urările noastre pentru
cele mai bune realizări, o colaborare instituţională fructuoasă și o
comunitate prosperă."

Ovidiu Silaghi, Președinte
Daniela Culic, Director General

"Stimate Domnule Președinte,
Împlinirea, anul acesta, a 15 ani de la adoptarea și promulgarea

Decretului-Lege nr. 139/1990 – certificatul de naștere al camerelor
de comerţ și industrie românești contemporane, este un prilej de
meditaţie și apreciere a valorii sistemului cameral în ansamblul vieţii
economice din România.

Mișcarea camerală este o creaţie europeană a începutului de ev
modern, având ca finalitate protejarea intereselor comercianţilor și
progresul general al economiei. În România, istoria frământată a
camerelor de comerţ a dovedit că mișcarea camerală este viabilă.
După 15 ani de existenţă și activitate în serviciul comunităţii de afaceri,
camerele de comerţ și industrie din România sunt o realitate pregnantă,
asigurând, cu competenţă și seriozitate, apărarea intereselor membrilor
lor, promovarea și reprezentarea acestora în dialogul public-privat.

Prin profesionalism și echidistanţă faţă de mediul economic și cel
politic, printr-o totală dedicare în realizarea obiectivelor sale, Camera
de Comerţ și Industrie Maramureș a contribuit, alături de celelalte
camere de comerţ, la crearea unui sistem cameral unitar și viabil.

În cei 15 ani de activitate, Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș s-a dovedit a fi un susţinător al comunităţii de afaceri în
raporturile cu autorităţile și organismele din ţară și străinătate, un
promotor al comerţului și industriei locale și al cooperării economice
internaţionale, creatorul unui climat de afaceri atractiv, stabil și
coerent. În acest sens, organizaţia noastră și mediul de afaceri timișean
apreciază în mod deosebit acţiunile CCI Maramureș dedicate stimulării
și dezvoltării economice locale și regionale, promovării integrării
României în structurile europene cât și pregătirii mediului de afaceri
pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timișoara este un
permanent partener pentru realizarea ambiţioaselor Dumneavoastră
proiecte și depune eforturi constante, pe de o parte, în vederea
promovării intereselor generale și pregătirea mediului economic pentru
pătrunderea pe piaţa unică, și, pe de altă parte, în vederea realizării
unei colaborări mai strânse cu toate camerele de comerţ, pentru
creșterea calităţii serviciilor oferite și ridicarea prestigiului întregului
sistem cameral românesc.

La ceas aniversar, permiteţi-mi, Domnule Președinte, ca în numele
Colegiului de Conducere al CCIAT, al conducerii executive cât și al
meu personal, să vă adresăm cele mai sincere felicitări,
Dumneavoastră și echipei Dumneavoastră, pentru seriozitate,
verticalitate și profesionalism, asigurându-vă de întreaga noastră
disponibilitate de colaborare pe toate planurile și de a vă fi alături în
tot ceea ce întreprindeţi.

Adresăm, de asemenea, aceleași calde felicitări și urări de bine și
prosperitate întregului mediu de afaceri maramureșean, alături de
tradiţionalul

LA MULŢI ANI!"

Emil MATEESCU, Președinte

Camera de Comerţ,
Industrie și Agricultură

Timișoara
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"Pentru Grupul de firme HELCOR,
profilat pe activitate privata în domeniul
medico-farmaceutic, producţie de
medicamente, distribuţie , retail și servicii
medicale, Camera de Comert și Industrie
Maramures a constituit un loc unde am găsit
norme de consultanta pentru afaceri.

Diverse instruiri și activităţi de
consultanţă ne-au fost de mare ajutor in
coordonarea manageriala a companiei.

Ne-am simţit susţinuti si sfatuiţi în
activitatea noastră  în momente dificile și
în momente de real success.

Acţiuni ca Maramedica si Rivulus
Dominarum au constituit prilej de a ne
prezenta realizările în plan regional și
naţional. Am putut scoate în evidenţă
caracterul de cercetare si dezvoltare de care
este animat grupul.

Tinând cont de toate acestea am
considerat necesar ca, la rândul nostru, să
susţinem acţiunile Camerei de Comerţ, cu
un mare impact in zona economica , atât în
plan regional cât și în plan naţional și
internaţional.

Considerăm că și noi ne-am dezvoltat
concomitent și ne-am consolidat în
activitatea noastră  de-a lungul anilor in
paralel, Grupul HELCOR fondat in anul
1990, împlinind in acest an de asemenea
15 ani de activitate.

Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș este un ghid în lumea afacerilor
și sperăm ca va fi o instituţie de baza în
dezvoltarea în perspectivă a companiei
noastre. De aceea ne simţim onoraţi de a-i
aduce felicitări și a-i dori succes în
activitatea viitoare."

Pop Elena – președinte
Pop Coriolan - vicepreședinte

Grupul de firme
HELCOR "Salutăm cu deosebită plăcere împlinirea  a 15 ani de activitate a Camerei de Comerţ

și Industrie Maramureș. Încă din momentul înfiinţării Adiss SA și din momentul în
care aceasta a devenit membră a CCIMM, activităţile desfășurate în comun au fost
numeroase și deosebit de fructuoase pentru firmă. Astfel putem vorbi de existenţa
unui parteneriat real între firma noastră și Cameră, parteneriat desfășurat pe cel puţin
două axe: colaborarea curentă și colaborarea la diverse evenimente speciale.

În ceea ce privește colaborarea curentă, ţinem să subliniem competenţa și
promptitudinea de care a dat în permanenţă dovadă personalul Camerei în soluţionarea
problemelor noastre.

Pe lângă colaborarea curentă, Adiss SA a participat la numeroase acţiuni iniţiate de
CCIMM. Iată câteva exemple: întâlnirea româno-maghiară a oamenilor de afaceri –
Szolnok 2003, Întâlnire cu Asociaţia Întreprinzătorilor Particulari din landul Sachsen,
Germania – 2004, diverse întâlniri desfășurate în ultimii trei ani având ca subiect
adaptarea întreprinderilor mici și mijlocii din România la cadrul european, precum și
variate oportunităţi de afaceri.

De asemenea în câteva rânduri firma noastră a beneficiat de sprijin din partea
CCIMM în organizarea de simpozioane și manifestări. Spre exemplu prima acţiune
desfășurată la Centrul de Instruire și Marketing a fost o ediţie a simpozionului
“Tehnologii noi în epurarea apelor”, organizat de Adiss SA, cu participare
internaţională.

Așadar se poate vorbi de existenţa unei colaborări de succes între Adiss SA și
Cameră, colaborare ce se reflectă și în Topul Firmelor din judeţul Maramureș, organizat
de CCIMM. Suntem prezenţi în top de mulţi ani, iar clasările excelente obţinute atât
la secţiunea “Comerţ intern”, cât mai ales la “Construcţii de mașini, utilaje,
echipamente și mijloace de transport” au avut ca rezultat acordarea de către CCIMM
a unor Distincţii de Excelenţă. Suntem foarte mândri de aceste performanţe, și suntem
convinși că succesul nostru se datorează și relaţiei excelente avute cu CCIMM.

Desigur că o asemenea colaborare are și perspective de dezvoltare. Dintre acestea
amintim înfiinţarea, în parteneriat cu CCIMM și cu alţi factori de influenţă din judeţ,
a Fundaţiei Ecologice “Renașterea Maramureșului”. Scopul principal al acesteia este
dezvoltarea și modernizarea rapidă – din punct de vedere economic, social, cultural,
știinţific – a judeţului Maramureș și a zonelor învecinate, concomitent cu apărarea și
conservarea tradiţiilor și practicilor locale valoroase din punct de vedere moral și
ecologic. Iată așadar un bun exemplu vizavi de disponibilitatea Camerei de a se implica
inclusiv în sectorul ONG pentru dezvoltarea durabilă, de perspectivă a judeţului nostru.

La împlinirea a 15 ani de activitate a Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș
dorim să salutăm dinamismul deosebit de care a dat dovadă Camera în tot acest timp
în promovarea intereselor firmelor din judeţul Maramureș, și să-i urăm conducerii
acesteia, și în special domnului președinte Gheorghe Marcaș, multe împliniri de acum
înainte."

Conducerea

Adiss  SA

"Încă de la primii noștri pași în dezvoltarea afacerilor, în 1991,
am considerat sistemul cameral ca fiind un partener deosebit
de important. Cu atât mai mult această credinţă ne-a fost întărită
o dată cu iniţierea colaborării cu Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș și cu echipa sa deosebită. Profesionalismul acestei
instituţii, orientarea către client, capacitatea de reprezentare și

totala sa implicare în proiectele la care am avut plăcerea să
colaborăm până la această oră au transformat contactele timide
de început dintre cele două entităţi într-un puternic parteneriat,
stabil și funcţional. Și ne place să credem că și într-o sinceră
prietenie!

Acum, la împlinirea a 15 ani de activitate de către instituţia
Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș, avem deosebita
plăcere să vă adresăm în numele conducerii și colectivului grupului
de firme AMISA, cele mai sincere felicitări și cât mai multe succese
pe viitor!"                                                         Conducerea

AMISA



HERMES CONTACT12

...membri individuali și colectivi ai
Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș

Mesaje la ceas aniversarMesaje la ceas aniversarMesaje la ceas aniversarMesaje la ceas aniversarMesaje la ceas aniversar

"Asociaţia Producătorilor și Procesatorilor din Industria
Laptelui Maramureș transmite Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș , cu ocazia a 15 ani de la înfiinţare, sincere felicitări
pentru rezultatele deosebite obţinute în informarea și
consultanţa acordată firmelor pentru a-și dezvolta activitatea
comercială.

De asemenea transmitem d-lui ing. Marcaș Gheorghe,
președintele și fondatorul Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș, multă putere de muncă, sănătate și mulţumirile
noastre pentru aportul deosebit adus la înfiinţarea și
desfășurarea Asociaţiei noastre."

PREȘEDINTE, Gavril Cîndea

Asociaţia Producătorilor și
Procesatorilor din Industria

Laptelui Maramureș
"La ceas aniversar, Asociaţia Patronilor de Morărit, Panificaţie

și Produse Făinoase din judeţul Maramureș se alătură celor
care urează un călduros și sincer “La mulţi ani!” Camerei de
Comerţ și Industrie Maramureș, felicitând-o pentru realizările
deosebite pe parcursul celor 15 ani de existenţă, pentru
contribuţia sa în promovarea economiei de piaţă din judeţ, dar
mai ales pentru iniţiativele sale de creere a condiţiilor organizării
vieţii asociative a organismelor cu care vom întâmpina Uniunea
Europeană.

Pentru noi, este clară iniţiativa pornită de Camera de Comerţ
și Industrie Maramureș în organizarea Asociaţiei noastre
patronale în persoana domnului președinte Gheorghe Marcaș
care nu au fost numai unul dintre membrii fondatori ai asociaţiei
ci însăși scânteia de organizare fără de care n-am fi supravieţuit.

Nu putem să uităm faptul că relaţiile noastre cu asociaţiile
similare din Ungaria este rodul Conducerii Camerei de Comerţ
Maramureș care beneficiind de organizarea camerală din ţările
învecinate a făcut posibilă deplasarea noastră la Szolnok.
Această întâlnire a constituit un schimb de experienţă soldat cu
modele viabile de urmat în ce privește organizarea Asociaţiei
noastre.

Aducem mulţumiri pe această cale conducerii Camerei de
Comerţ Comerţ și Industrie Maramureș pentru sprijinul acordat
Asociaţiei noastre până în prezent și suntem siguri că vom putea
conta pe sprijinul dânșilor în încercările noastre de implementare
a sistemului de calitate HACCP de respectarea sistemului
concurenţial și finalizarea codului de etică și deontologie care
să reglementeze relaţiile dintre membrii Asociaţiei dar și relaţia
cu firmele din afara Asociaţiei cu profil similar.

Iată de ce la a 15-a aniversare a Camerei de Comerţ și
Industrie Maramureș suntem alături de Colegiul de Conducere
urându-i multă sănătate, putere de muncă și împlinirea
obiectivelor stabilite precum și găsirea de noi iniţiative în
dezvoltarea economiei maramureșene și pregătirea condiţiilor
intrării în Uniunii Europene."

Președinte, ing. Maria POP

Asociaţia Patronilor de Morărit,
Panificaţie și Produse Făinoase

din judeţul Maramureș

ConfStar
"Pe parcursul celor 15 ani – care se împlinesc acum – de

la înfiinţarea Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș, am
realizat cu toţii importanţa rolului pe care și –a asumat această
instituţie în contextul noilor realităţi – dovada constituind-o
eforturile făcute în vederea promovării agenţilor economici
locali, diversificarea, adaptarea și îmbogăţirea permanentă a
serviciilor oferite acestora, încurajarea iniţiativei private și
sprijinul oferit tuturor celor interesaţi în dezvoltarea propriei
afaceri.

În actualul context, un rol aparte îl deţin serviciile puse la
dispoziţia agenţilor economici și sprijinul oferit acestora în
considerarea adoptării strategiilor de dezvoltare impuse de
perspectiva aderării României la Uniunea Europeană.

Făcând un bilanţ al activităţilor întreprinse de C.C.I.
Maramureș în tot acest timp, trebuie să recunoaștem meritele
acestei instituţii în ceea ce privește consolidarea principiilor
economiei de piaţă și încurajarea mediului concurenţial.

Cu ocazia acestei aniversări, transmitem felicitările noastre
conducerii Camerei și întregului colectiv  !

La mulţi ani și mult succes în tot ceea ce faceţi !"

Director General - ing. Amălinei Floare

"SC Filbac SA Târgu Lăpuș, felicită CCI Maramureș pentru
aniversarea celor 15 ani de activitate în sprijinul agenţilor
economici din judeţ.
Mulţumim pentru invitaţia de a participa la activităţile
întreprinse de CCI Maramureș și dorim o colaborare cât mai
bună pe viitor."

Director General, Ioan FILIP

Filbac SA

"Suntem bucuroși să celebrăm împlinirea a 15 ani de existenţă a
Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș.

Deși firma noastră este relativ tânără, în cei 4 ani de la înfiinţare,
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș a acordat un suport real
pentru dezvolarea ei, atât  instituţional cât și personal prin dl.
Gheorghe Marcaș, în   calitate de Președinte al Camerei (și de
membru în Consiliul de Supraveghere al companiei noastre), astfel
încât în momentul actual ne desfășurăm activitatea într-un spaţiu
de producţie de 7.500 mp cu un număr de 1.500 angajaţi.

Dorim ca și pe viitor, Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
să ne fie un partener de încredere pentru îndeplinirea unui scop
comun: dezvoltarea în judeţul nostru a unui mediu de afaceri
prietenos dar și competitiv, având în vedere aderarea apropiată a
României la Uniunea Europeană."

Gerhard Nagelmaier  - Administrator

MOELLER Electro Producţie SRL
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"Patronatul Transportatorilor Rutieri
Maramureș transmite felicitări și urări de
succes Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș cu prilejul aniversării a 15 ani
de activitate.

Înfiinţată în anul 2000 din iniţiativa CCI
Maramureș, Asociaţia Transportatorilor
Rutieri Maramureș a fost sprijinită de
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș,
în toţi acești ani.

Avem convingerea că și în continuare,
raporturile noastre vor fi excelente."

Președinte, Ec. Dumitru Cozma

PatronatulPatronatulPatronatulPatronatulPatronatul

TransportatorilorTransportatorilorTransportatorilorTransportatorilorTransportatorilor

Rutieri MaramureșRutieri MaramureșRutieri MaramureșRutieri MaramureșRutieri Maramureș

"Stimate Domnule Președinte al Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș,

Din partea conducerii Grupului de firme ROMDIL  acum, la ceas aniversar, la împlinirea
unui deceniu și jumătate de activitate a instituţiei în fruntea căreia vă aflaţi și pe care
cu multă pricepere și profesionalism o conduceţi, vă dorim viaţă lungă, prosperitate,
cât mai multe realizări de prestigiu pentru mediul de afaceri din Maramureș. De
asemenea, dorim să adresăm felicitări și mulţumiri întregului colectiv al Camerei de
Comerţ și Industrie Maramureș pentru cei 5 ani în care a vegheat și acţionat astfel încât
„Busola” noastră în afacerile din Maramureș să funcţioneze perfect.

LA MULŢI ANI!"

Director, M. Hanefi Andic

Grupul de firme

 ROMDIL

... Sp icu i r i  d in  Car tea  de  Onoare
7.11.2000

"Sunt foarte bucuros să mă aflu aici în inima
comerţului (afacerilor) din Baia Mare."
Eleflleros Ioannon - Președinte Alpha Bank

24 mai 2001
"În numele delegaţiei oamenilor de afaceri din
Slovacia – judeţul Trnava, folosim acest prilej
pentru a ne exprima mulţumirile Camerei de
Comerţ și Industrie din judeţul Maramureș
pentru ospitalitatea și excelenta pregătire a
întâlnirilor cu partenerii români. Suntem
convinși că contactele stabilite vor continua în
beneficiul ambelor părţi."

Jana Galova - Din partea Camerei de
Comerţ și Industrie a Slovaciei -

Jan Galoc - Din partea Ambasadei Slovaciei
la București -

11 iunie 2002
"Cu ocazia prezentării Ambasadei Africii de Sud
făcută membrilor Camerei din Baia Mare, doresc
să-mi exprim aprecierea sinceră Președintelui și

personalului pentru asistenţa acordată în găzduirea
și pregătirea evenimentului. Apreciem colaborarea."

Dries Venter - Ambasadroul Republicii
Africa de Sud

"Vă mulţumim pentru calda dvs ospitalitate și
generozitate pe parcursul acestei Sărbători a
Castanelor! Așteptăm cu nerăbdare să vedem
restul frumosului Maramureș!!"

Kara McDonald – Ambasada SUA la
București

4 aprilie 2002
"Multe mulţumiri Camerei de Comerţ și Industrie
pentru ospitalitate și pentru informaţiile furnizate
Ambasadei Canadei. Am încredere că este începutul
unor viitoare schimburi utile și de succes."
Giller Peter - Consilier Comercial Ambasada

Canadei

8.10.2003
"A fost o mare plăcere să fiu oaspetele Camerei de
Comerţ și Industrie Maramureș și să primesc atât

de multe informaţii despre posibilităţile existente
pentru intensificarea contactelor de afaceri
olandeze și românești.
Aș dori să mulţumesc, în special, Președintelui
Camerei, ing. Gheorghe Marcaș, pentru timpul
și eforturile investite în această întâlnire,
împreună cu dl. Marius Popa, Consul Onorific
la Timișoara și dl. Leo van Doesburg, director al
Centrului de afaceri Româno-olandez. Așteptăm
cu nerăbdare o colaborare viitoare."

Pieter Jan Wolthess - Ambasadorul
Olandei

28.07.2005
"Fiind cu misiunea de informare în Baia Mare,
în vederea promovării contactelor economice și
de cooperare – vă mulţumim pentru întâlnirea
de succes cu membrii Camerei. Vă rugăm să
acceptaţi cele mai sincere urări ale noastre în
activităţile de dezvoltare a judeţului Maramureș.
Sperăm că schimbul de contacte și de informaţii
vor duce la rezultate concrete."

Jacek Paliszewski - Ambasadorul Poloniei

"Stimate domnule președinte,
Permiteţi-ne ca în pragul aniversării a 15 ani de existenţă și de

activitate să vă asigurăm de întreaga consideraţie a Programului
German de Promovare Economică și Ocupare a Forţei de Muncă
IBD-GTZ.

Existenţa CCI Maramureș a contribuit pe parcursul acestor ani
la dinamizarea mediului de afaceri și a dat conţinut parteneriatelor
noastre cu organizaţiile publice și private din judeţul Maramureș.
Colaborarea eficientă și profesionalismul exemplar de care instituţia
pe care o coordonaţi a dat dovadă, a fost si este o dovada clară a
calităţii activităţii dumneavoastră și a colegilor dumneavoastră.

IBD GTZ Romania
Prin eforturile depuse aţi reușit să constituiţi cu adevărat un nucleu

menit să valorifice schimbul de informaţii, îmbunătăţirea activităţii
economice a zonei și crearea de parteneriate viabile.

Vă asiguram de întreaga noastră stimă și adresăm cele mai sincere
felicitări tuturor membrilor camerei, Colegiului Camerei, Comitetului
Director și cadrelor care prin profesionalismul lor au asigurat crearea
unui mediu de afaceri credibil și durabil în judeţul Maramureș.

Sincere felicitări! "

George Cristodorescu - Coordonator Program IBD GTZ
Romania
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