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În ziua de 16 septembrie a.c, la
Centrul de Instruire și Marketing,
Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș a organizat cea de-a XII-
a ediţie a Topului Firmelor din
Judeţul Maramureș.

La manifestări au fost prezente
numeroase oficialităţi dintre care
amintim: Subprefectul judeţului
Maramureș – Dl Gheorghe Achim,
Primarul municipiului Baia Mare
Cristian Anghel, senatori și deputaţi
maramureșeni precum și
vicepreședintele Camerei de
Comerţ și Industrie a României –
Dl Dragoș Șeuleanu. De asemenea
dintre partenerii străini ai CCI
Maramureș – ne-a onorat cu
prezenţa președintele CCI Szabolcs

– Szatmar – Bereg Dl. Laszlo Peko.
În luările de cuvânt, domniile lor

au apreciat activitatea
firmelor premiate în
cadrul Topului și și-au
exprimat întreaga
disponibilitate pentru
susţinerea mediului
economic din judeţul
nostru.

Dl Președinte
Marcaș – a făcut o
scurtă prezentare a
situaţiei economice la
nivelul judeţului
Maramureș, punctând
asupra principalilor
indicatori economico –
sociali. Continuare în pag. a  5-a

Topul Firmelor din
judetul Maramures

- 2004 -
, ,

Topul Firmelor pentru anul 2004
a avut la dispoziţie bilanţurile  – la
31 decembrie 2004 – a 9708 firme
maramureșene depuse la Direcţia
Generală a Finanţelor Publice
Maramureș.

Dintre acestea 7658 de firme au
încheiat anul fiscal cu cifră de
afaceri (78,8%) realizând un volum
la nivelul judeţului, de 5,32 miliarde
RON. Dintre acestea, firmele
profitabile au fost numai 5732
(59%), care au realizat împreună un
profit brut de 352,7 milioane RON,

restul realizând pierderi efective de
peste 102 milioane RON.

Aplicând algoritmul stabilit de
comisia Naţională a Topului
organizat de CCIR și CCI teritoriale,
au rămas în concurs doar 1047
firme maramureșene. Dintre
acestea, pe baza datelor de bilanţ
s-au selectat, conform algoritmului
142 societăţi care au ocupat
locurile 1, 2, și 3 grupate pe domenii
de activitate și mărimea firmei în
funcţie de numărul de salariaţi.

Festivităţile de premiere au fost
moderate de vicepreședintele
Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș – D-na Maria
Morcovescu.

La ediţia din acest an au fost
acordate și 7 categorii de premii
speciale și anume:

- distincţii de excelenţă
pentru societăţile comerciale cu
cele mai multe prezenţe pe locul
I în Topul Firmelor ( la această
categorie au fost premiate 4
societăţi)

- diplomă de excelenţă
pentru cea mai profitabilă

Starea de sãnãtate a
economiei maramuresene,

Când vorbim de starea de sănătate a
economiei unei ţări, a unui judeţ, a unei
întreprinderi / societăţi comerciale, pleci
întotdeauna de la analiza economică și
financiară pe baza datelor de bilanţ. Bilanţul
contabil este, de fapt, oglinda tuturor
activităţilor desfășurate de o firmă într-o
anumită perioadă de timp stabilită și, de
obicei, pe 1 an. Suma rezultatelor raportate
de firmă reprezintă la nivel de judeţ / ţară
situaţia economică, din economia reală. Pe
cea din zona gri sau subterană  nu o poate
contabiliza nimeni, ci “se dă cu presupusul”
de către unii și alţii, fără o acoperire
concludentă. Este o cifră valabilă într-o plajă
procentuală largă, între 25% și 40%, care
poate că este undeva la mijloc.

Să vedem cum s-a încheiat anul 2004
la nivelul judeţului Maramureș.

Producţia industrială realizată în anul
2004, comparativ cu anul 2003 a fost
mai mare  cu  4,2% în volum absolut și
cu 3,0% în  condiţii comparabile din
punct de vedere al numărului de zile
lucrătoare, ca urmare a creșterii
productivităţii muncii cu 16,7%.

Ca în fiecare an luna septembrie deschide
sezonul expoziţional de toamnă la Baia Mare
cu expoziţie de bunuri Rivulus Dominarum,
expoziţie care în acest an a ajuns la ediţia a
XIII-a. De o vârstă cu Sărbătoarea Castanelor,
s ă r b ă t o a r e a
municipiului Baia
Mare și parte
componentă a
acesteia pe
domeniul economic-
comercial, Rivulus
Dominarum 2005 a
avut la această ediţie
drept partener
principal BRD
Groupe Société
Generale SA Grup
Baia Mare, parteneri
AlupKompressoren
Romania SRL și Bilardi Trade SRL iar parteneri
media Naţional FM și Radio Galaxia.

Deschiderea oficială a expoziţiei a avut loc în
30.09.2005 iar organizatorul – CCI Maramureș
s-a bucurat de prezenţa la deschidere a
Ministrului Economiei și Comerţului, dl. Ioan
Codruţ Sereș, prefectul judeţului Maramureș
dna. Bondi Gyongyike, președintele Consiliului
Judeţean Maramureș dl. Marinel Francisc
Kovacs,  vicepreședintele Consiliului Judeţean
Maramureș – președinte al Părţii Naţionale a
Euroregiunii Carpatica – dl. Pamfil Berceanu

Rivulus Dominarum 2005
precum și delegaţii străine ale CCI Jasz –
Nagykun – Szolnok, CCI Szatmar - Salbocs –
Bereg, ale  Microregiunii Nyrseg – ului de Mijloc,
parlamentari maramureșeni și numeroși oameni
de afaceri români și din străinătate.

Organizată în
perioada 30
septembrie – 2
octombrie expoziţia
Rivulus Dominarum a
avut cuprinse în
program pe lângă
expoziţia propriu-zisă,
în cadrul căreia 65 de
expozanţi din
Maramureș, București,
Ungaria, Cluj, Brașov,
și-au prezentat oferta
de produse/servicii/
colaborări și o serie de

activităţi și acţiuni conexe atât economice cât și
cultural-artistice și de divertisment.

Programul manifestărilor conexe a debutat
vineri 30 septembrie cu Bursa de Afaceri în
cadrul căreia firmele participante la misiunile
economice ale CCI din Ungaria s-au întâlnit la
masa tratativelor cu peste 40 de firme
maramureșene și asociaţii patronale
profesionale. Discuţiile antamate la Bursa de
Afaceri au fost urmate de vizite la firme din Baia
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Starea de sãnãtate a economiei maramuresene,

Volumul cifrei de afaceri totale a
întreprinderilor cu activitate principală de
industrie a fost mai mare, în termeni reali, cu
0,6% faţă de aceeași perioadă din anul
precedent.

Producţia agricolă vegetală realizată în anul
2004, comparativ cu anul 2003, a  fost mai
mare cu 54,6% la cereale boabe ( grâu cu
133,9% secară cu 195,2%, orz cu 99,4%,
porumb boabe cu 36,6%, ovăz cu 29,5%), cu
25,2% la floarea soarelui, cu 20,3% la legume,
cu 19,3% la cartofi de toamnă și cu 12,7% la
struguri. Scăderi de producţie s-au înregistrat
la orzoaică cu 12,1%, la fructe cu 51,5%.

Efectivele de animale, existente la sfârșitul
lunii decembrie 2004 au scăzut faţă de aceeași
dată a anului precedent cu 9,7% la porcine,
cu 3,5% la ovine și caprine, și cu 0,9% la
bovine.

Investiţiile realizate în anul 2004 au
înregistrat o scădere de 3,5% faţă de anul
2003.

Lucrările de construcţii executate în anul
2004 au crescut cu 5,7%, faţă de anul 2003.

Numărul pasagerilor transportaţi a crescut
în anul 2004 cu 7,3% faţă de anul 2003, iar
la parcursul pasagerilor transportaţi s-a
înregistrat o creștere de 2,6%.

Exporturile și importurile de mărfuri realizate
în anul 2004 faţă de anul 2003 au fost mai
mari cu 34,3%, respectiv 23,6%, o balanţă
activă în Maramureș.

Volumul cifrei de afaceri a întreprinderilor
cu activitate principală de comerţ cu
amănuntul a crescut cu 8,0% faţă de cel
obţinut în perioada corespunzătoare din anul
2003. Comparativ cu perioada similară din
anul 2003, volumul cifrei de afaceri realizată
din vânzările de produse alimentare a fost mai
mare cu 4,8%, și cu 9,4% din vânzările de
produse nealimentare.

Volumul cifrei de afaceri a întreprinderilor
cu activitate principală de vânzare, întreţinere
și reparare a autovehiculelor și motocicletelor,
de comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru
autovehicule s-a situat peste nivelul înregistrat
în aceeași perioadă din anul 2003, cu 9,8%.

Cifra de afaceri din activitatea de servicii de
piaţă prestate populaţiei a înregistrat o creștere
de 11,2% faţă de perioada similară din anul
2003.

Capacitatea de cazare turistică în funcţiune
a structurilor de primire turistică cu funcţiuni
de cazare turistică în anul 2004 a fost mai
mare cu 2,9% faţă de anul 2003.

Câștigul salarial mediu nominal brut în anul
2004 a fost de 7.982.794 lei (+24,2% faţă
de anul 2003), iar cel net de 5.939.660 lei
(+24,6%).

Raportul dintre indicele câștigului salarial
mediu nominal net și indicele preţurilor de
consum, în luna decembrie 2004, a fost de
114,5% faţă de luna decembrie 2003 și de
74,5% comparativ cu luna octombrie 1990;
iar pe întreg anul 2004 a fost de 111,3%.

Rata inflaţiei a fost în luna decembrie 2004
de 9,3%.

 Populaţia judeţului Maramureș, la 1 iulie
2004, a fost de 516.562 locuitori fiind în
scădere cu 2495 persoane (-0,5%).

La 31.12.2004 erau înmatriculate la ORC
Maramureș 28686 de societăţi comerciale din
care 12713 persoane fizice / asociaţii familiale.
Din cele 12970 de societăţi care ar fi trebuit
să depună bilanţul contabil anual, numai 9710
au reușit să-l predea la DGFP a judeţului nostru

Urmare din pag. 1 în proporţie de 74,8%. Faţă de 2003 situaţia
s-a îmbunătăţit. Atunci procentajul de
depunere a bilanţului a fost de 59%. Din
societăţile care au depus bilanţul contabil,
numai 7658 au cifră de afaceri. Celelalte
21,1% nu raportează cifră de afaceri. Din cele
cu cifră de afaceri, numai 5732 au încheiat
cu profit, iar restul de firme au încheiat anul
financiar cu pierderi sau fără profit. La o cifră
de afaceri de 5,32 miliarde RON s-a realizat
un profit brut de 352,7 milioane RON (6,6%
rentabilitate medie pe judeţ). Pierderile efective
la nivelul judeţului au fost de 102 milioane
RON. Toate aceste rezultate economice au fost
realizate de cei 75839 angajaţi.

Dacă intrăm în detaliul analizei găsim că
primele 10 firme din top realizează o cifră de
afaceri totală de 602 milioane RON,
reprezentând aproape 12% din nivelul
judeţului. Aceste firme se găsesc la loc de
frunte în topul firmelor 2004, printre care
amintim Italsofa România SRL, Plimob SA,
Moeller, Cozmircom SRL ș.a. După domeniul
de activitate firmele din acest lot se găsesc în
sectorul mobilei, metalurgiei, comerţului cu
ridicata, lucrărilor de construcţii și instalaţii și
tipărirea ziarelor. Firmele din Topul firmelor din
judeţul Maramureș -2004 aduc un aport de
peste 22% la realizarea profitului brut pe judeţ.
Nu aceeași apreciere avem faţă de celelalte
10 firme maramureșene care înregistrează
56,4% din pierderile judeţului, printre care
amintim – Maratex SA, Compania Naţională a
Metalelor Preţioase și Nemetalifere, Scipomar
ș.a. Firmele care înregistrează pierderi sunt
localizate în domeniile ţesături, extracţia și
prepararea minereurilor, producţia și
conservarea cărnii, fabricarea sucurilor din
fructe, prelucrarea lemnului, prelucrarea
produselor lactate și brânzeturi.

Un fapt demn de remarcat este acela că
primele 10 societăţi mixte realizează o cifră
de afaceri de peste 11,4% din cifra realizată
pe judeţ, cu un procent ce reprezintă 14% din
profitul brut înregistrat în 2004 în Maramureș.

Dar, în aceeași perioadă alte 10 firme cu
capital străin realizează pierderi de 40 milioane
RON (circa 40% din total pierderi din judeţ), la
o cifră de afaceri de 93,5 milioane RON (43%
pierderi din cifra de afaceri). Firmele sunt
localizate în domeniile ţesături, prelucrarea
lemnului, producţia metalelor neferoase,
producţia de piese și accesorii auto,
prelucrarea lemnului ș.a.

Analizând unele sectoare de activitate /
domenii vom găsi unele cauze care conduc la
lipsa de resurse la bugetul statului. De
exemplu, industria alimentară cu subsecţiunile
băuturi, morărit și panificaţie, carne și produse
din carne și procesarea laptelui, unde 257 de
firme realizează o cifră de afaceri de 254,5
milioane RON. Numai 168 de firme realizează
un profit brut de 12 milioane RON, iar 117
pierderi brute de 10,5 milioane RON. În
industria alimentară lucrează cu acte în regulă
3362 salariaţi. Defalcând pe subsecţiuni ale
industriei alimentare constatăm unde are loc
“hemoragia” de venituri nete.

La băuturi alcoolice și nealcoolice din
cele 45 de societăţi înregistrate la ORC
Maramureș și care au depus bilanţ, numai 32
au înregistrat cifră de afaceri în valoare de 32,5
milioane RON. Dintre acestea, 62,5% au
înregsitrat activităţi profitabile, care însumează
peste 1,7 milioane RON. Celelalte 13
societăţi realizează pierderi de 1,39
milioane RON. În acest sector sunt 421
de salariaţi.

În domeniul morărit și panificaţie, din
209 firme care au depus bilanţ, 165 au realizat
un volum de afaceri de 110 milioane RON.
112 societăţi comerciale au înregistrat un profit
brut de 7,65 milioane RON, iar restul de 44
de firme au înregistrat o pierdere de 1,275
milioane RON. În acest sector lucrează 2025
salariaţi, circa 60,2 % din totalul lucrătorilor
din industria alimentară.

În industria cărnii și a produselor din
carne din cele 34 de firme numai 29 au
realizat cifră de afaceri, în volum de 88,6
milioane RON, din care 21 de firme cu profit
brut de 2,38 milioane RON. Celelalte 8 firme
înregistrează o pierdere de 5,3 milioane
RON, adică de 2,3 ori mai mult decât
profitul brut realizat în acest sector. Oare
așa să fie? Au vreo motivaţie pierderile
înregistrate din acest sector?!

O situaţie similară se petrece și în sectorul
procesării laptelui. Din cele 35 de firme care
au depus bilanţul, numai 31 au înregistrat cifra
de afaceri, în volum de 2,23 milioane RON,
din care 15 realizează un profit brut de 0,196
milioane RON, iar alte 20 de firme
înregistrează o pierdere de 2,5 milioane
RON, de peste 12 ori faţă de nivelul profitului
din sector. Unde și de ce se pierde în acest
sector?

Industria lemnului, sector reprezentativ în
economia judeţului. Cele 595 societăţi
comerciale (7,76% din total societăţi cu cifra
de afaceri la nivelul judeţean) realizează cu o
cifră de afaceri de 746,5 milioane RON, adică
peste un sfert din cifra de afaceri a judeţului și
un profit de 83,76 milioane RON (23,7% din
cel al judeţului) și o pierdere de 7,86 milioane
RON (7,7% din total pierderi pe judeţ). În acest
sector lucrează peste 12000 de salariaţi. Din
grupa acestui sector fac parte subsecţiunile:
silvicultură și exploatarea forestieră, prelucrarea
lemnului și mobilă. Reţinem pentru cititori că
sectorul mobilă deţine pondere în toate
componentele pozitive, ca de exemplu, 52,7%
din cifra de afaceri; 71,3% din profitul brut;
3,6% din pierderi; 50% din forţa de muncă
angajată cu acte în regulă.

Este sectorul cu cel mai mare aport în
exportul judeţului. Dar, în același timp, sectorul
cel mai năpăstuit de politica guvernanţilor și a
Băncii Naţionale prin politicile lor pe care le
aplică sectorului mobile din România. Dintre
aceste “binefaceri” amintim: scumpirea
materialului lemnos și a semifabricatelor (pal,
placaj ș.a.), a lacurilor și vopselelor la preţ de
monopol. Dar cea mai distrugătoare a fost
politica monetară a BNR. Exportul s-a depreciat
cu 20-30% datorită raportului de schimb leu/
euro sau leu/dolar impus artificial. Acest sector
suferă și de lipsa unei unităţi între organizaţiile
patronale în formarea unor organizaţii puternice
la nivel local și regional, care prin federalizare
la nivel naţional să poată fi o forţă în lupta cu
instituţiile statului pentru respectarea
drepturilor și obligaţiilor acestora faţă de stat
și al statului faţă de sector.

De reţinut că, totodată, industria lemnului
rămâne un sector atractiv pentru investitorii
străini care au simţit că în comparaţie cu ţările
de origine, materiile prime (mai ales lemnul),
manopera dar și raportul de schimb valutar le
sunt favorabile lor și le asigură o profitabilitate
bună. De fapt se realizează un export acoperit
de venit naţional.

În cazul prelucrării lemnului situaţia este
sub posibilităţile ofertei, dar și a cererii. În acest
sector sunt 299 de firme în care lucrează 5305
salariaţi (45% din industria lemnului), realizând
o cifră de afaceri de 23,2 milioane RON (3%),
cu un profit de 23 milioane RON (12%) și o
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Mare.
Finalul primei zile expoziţionale a aparţinut

programelor cultural-artistice prezentate de
Palatul Copiilor din Baia Mare și prezentării
Școlii de Artă Populară Baia Mare (confecţii,
prezentare de confecţii, soliști vocali).

În ziua de sâmbătă 1 octombrie CCI
Maramureș a organizat seminarul “Oportunităţi
de afaceri în judeţul Maramureș”,  “Surse de
finanţare pentru proiecte de dezvoltare a
afacerilor”. La seminar au participat cu
prezentări dl. Cristian Anghel, primarul
municipiului Baia Mare, dna. Claudia Gampe
director al Microregiunii de Dezvoltare
Economică Socială Ţara Maramureșului,
Microregiunea de Dezvoltare Economică
Socială Ţara Lăpușului, dl. Andras Sziraki
președintele CCI Jasz – Nagykun – Szolnok,
dl.  Claudiu Coșier director ADR Nord-Vest,
dna. Andrada Ghencean Biroul Sapard Satu
Mare, reprezentantul firmei Frekvencia. Tot în
cadrul seminarului a fost lansată “Cătina între
miracol și afacere” de către dl. ing. Alexandru
Odeșteanu.

Dezbaterile în cadrul seminarului au fost
deosebit de interesante întrucât au abordat de
la problemele proiectelor de dezvoltare
prezentate de administraţiile locale și
microregiuni până la sfaturi, atenţionări, sugestii
din partea partenerilor noștri din Ungaria legate
de aderarea la UE.

Seminarul s-a încheiat cu un concert al
Coralei Armonia, corală de abia sosită dintr-un
turneu de succes în Brazilia.

Dupa-amiaza zilei de 1 octombrie a însemnat
prezentarea Școlii de Artă Populară
Baia Mare iar seara aceleiași zile a
fost rezervată manifestării
MaraModa, avanpremiera la
Festivalul de Modă programat pentru
anul 2006.

Seara modei și eleganţei
MaraModa a avut drept organizatori
Asociaţia Femina XXI, CCI
Maramureș și Graiul
Maramureșului. Pe durata a peste 2
ore modelele Linda Models Agency
– Fundaţia Catharsis au prezentat
colecţiile magazinelor băimărene și
creaţiile de excepţie ale creatorilor
băimăreni: Anamaria Nagy, Codruţa

Rohian și Liliana Moldovan.
Atracţiile pentru vizitatori au fost completate

de Tombola vizitatorului care a avut 66 de
câștigători pentru premiile oferite de BRD

Groupe Societe Generale, Bilardi Trade
SRL, Bijuteria Oroitalia, Golden Leather
Exim SRL, Pons-Ro Prodcom SRL prin
Almex Impex SRL distribuitorul din
Maramureș, Zepter International
Romania, Romdil Prod SRL, Nobel
Corporation Import Export SRL, OT&T
SRL.

CCI Maramureș a premiat ca în
fiecare an, conform jurizării comisiei
tehnice, “Cel mai reușit stand”. La
ediţia din acest an standul câștigătorul
a fost standul CONFORT (Trinom SRL).

EXPOZANŢI
AGRESANA TRANS SRL - Baia
Mare Bd. Independenţei nr. 16/119, tel.

0262-219508, fax 0262-294903, e-mail:
agresana@zapp.mobile.ro. ALESSANDRA
DESIGN COMPANY SRL - București N.
Titulescu nr. 95-103 bl 8 sc.
B ap. 94, tel./fax 021-
2226185, 021-2521588,
mobil 0744-328361.
ALUPKompressoren
Romania SRL - Baia Mare,
Bd. Unirii nr. 13, tel. 0262-
222828, fax 0262-275944, e-
m a i l :
alupromania@yahoo.com,
www.alup.ro. Asociaţia
“Microregiunea de
Dezvoltare Economico-
Socială a Ţării Codrului”
- Fărcașa, str. Independenţei
nr. 59, jud. Maramureș
(Primăria Fărcașa), tel. 0262-
266001, 0745-377900.
Asociaţia Nyirségi de
Mijloc - 4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér
16, Ungaria, tel. 42/532-675, 42/550-008, fax
42/550-010, mobil 06/30/635-28-13, e-mail:
knyfe@axelero.hu. ASOCIAŢIA
POMICOLĂ “CĂTINA” - Odești nr. 70,
comuna Băsești, jud. Maramureș, tel. 0262-
268045, mobil 0740-393005, 0720-320235.
BIJUTERIA CAMELIA  SRL - Baia Mare,
str. Victoriei nr. 43, tel. 0262-219727, tel./fax.
0262-218849, e-mail:
bijuteria@camelia.com.ro, www.

camelia.com.ro. BILARDI TRADE SRL,
Baia Mare, str. Culturii nr. 3, tel./fax 0262-
222171, 217290, bilardi@alphanet.ro,
www.zwack.hu, Laurenţiu Pop - 0744-473425;
0745-171598. CD-MEDIANET SRL - Baia
Mare, str. Gh. Bilașcu 3/11, tel. 0262-225246,
e-mail: medianet@cdweb.ro, www.cdweb.ro.
CHAMBER’S SERVICES SRL - Baia Mare,
Bd. Unirii nr. 16, tel. 0262-221510, fax. 0262-
225794. CMC SRL - 437146 Cărbunari, jud.
Maramureș, str. Principală nr. 1, tel. 0262-
223318,  fax. 0262-223320, e-mail:
cmc@sintec.ro, www.cmc.ro. COMPUTERS
SOLUTIONS SRL - Baia Mare, B-dul
Republicii nr. 31/1, Tel./fax 0362-402686.
CON FMS SRL - Mocira nr. 23A, judeţul
Maramureș, tel. 0262-287151, e-mail:
confms@yahoo.com. CONFORT - TRINOM
SRL - Baia Mare, str. Fabricii nr. 8, tel./fax.
0262-222222, e-mail: office@trinom.ro,
www.trinom.ro, Ioan Hernest, Tămăiagă
Anișoara; - reţea de magazine de mobilă, mobilă
pentru spaţiul și nevoile dumneavoastră de
CONFORT și utilitate, echipa noastră de
designeri oferă soluţii diverse de mobilare.
CORAMET IMPORT-EXPORT SRL - Baia
Mare, B-dul Unirii nr. 14/53, tel./fax. 0262-
215894, fax. 0262-212004,

coramet_mm@rdslink.ro. DEPARTAMENT
CONSTRUCŢII SRL - Ulmeni, jud.
Maramureș, str. P. Dulfu nr. 8, tel./fax. 0262-
264320, mobil: 0788-591377. DRUCOM
SRL - Baia Mare, Bd. Traian nr. 26 (Complex
Dalia), tel. 0262-228875,  fax 0262-228875.
DUNAV PROD SRL - Cavnic, str. Baia Sprie
nr.12, tel. 0262-295403, fax 0262-295403, e-
mail: dunav@alphanet.ro. DYMOTEC SRL
- Baia Mare, str. Mărgeanului Nr 9, tel. 0362-
402960,  fax 0262-222410, e-mail:
info@dymotec.ro, www.dymotec.ro.
ELSYLINE SRL - Baia Mare, bd. Republicii
nr.13, tel. 0788-329806, 0726-813827, e-mail:
elsyline@zappmobile.ro. FILBAC SA - Tg.
Lăpuș, str Ţibleșului, nr. 114, judeţul
Maramureș, tel. 0262-384860, fax 0262-
384858, e-mail: filbac@filbac.ro,
www.filbac.ro. FLYNG IMPEX SRL - Baia
Mare, str. Victoriei nr.54, tel. 0262-218848, fax
0262-218848, e-mail:
flyingimpex@gmail.com, www.flying.ro.
FORCE VLM TRANS SRL - Baia Mare,
Aleea Aurora 4/3, tel. 0262-275109, fax 0362-
401669, e-mail: force@rdslink.ro.

Continuare în pag. a  4-a
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FREKVENCIA - Sajoecseg Allomas ut. 53,
Ungaria, tel. 03646346484, fax 03646503908,

e-mail: frekvencia@externet.hu,
www.frekvenciabt.hu. Fundaţia Culturală
“Onișa Art” - Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 16,
cam.22, tel. 0262-220465, 0722-550935, e-
mail: onisa.art@alphanet.ro. GEMONA SRL
- Baia Mare, B-dul Unirii 16/18, tel.
0746499962. GOLDEN LEATHER SRL -
Brașov str. Minerva nr.2, tel. 0264-419371, fax
0264-419371. HERMES CONTACT SA -
Baia Mare, Bd. Unirii nr. 16, tel. 0262-222154,
fax. 0262-226479. HOLISUN SRL - Baia
Mare B-dul Republicii nr. 17/3, tel. / fax 0262-
226778, www.holisun.com, e-mail:
info@holisun.com. IMPROVED IMPEX
SRL - Huhurez nr. 35, jud. Cluj, tel. / fax  0264-
221389, mobil: 0744-331930,
claudiuturda@personal.ro. INA SCENT SRL
- Baia Mare str. Arenei nr. 20, tel. 0262-210226,
fax 0262-210226, e-mail: inascent@rdslink.ro.
INFOCONSTRUCT SRL - București, B-dul
Nicolae Titulescu nr. 143, sector 1, tel. 021-
2232521, fax. 021-2237465,
office@infoconstruct.ro, www.infoconstruct.ro.
INSERV SA - Baia Mare, str. Independenţei
nr. 22/44, tel./fax 0262-276447, mobil 0747-
110059, e-mail: inserv@inserv.ro,
www.inserv.ro. MAXIMUS - ZOL&RO SRL
- Baia Mare, B-dul Republicii nr.29, tel. 0262-
221250, fax 0262-221250. National FM
107,4 MHz - Baia Mare, str. Depozitelor, nr.3,
tel. 0262-222211, 0724-277124, fax 0262-
222711, e-mail: baiamare@nationalfm.ro.
NEW RESORT SRL - Baia Mare, str. Nicolae
Bălcescu nr.30, tel. 0262-275049, fax 0262-
275049, e-mail: ggcata@personal.ro. NOBEL
CORPORATION IMPORT EXPORT SRL
- București str. Lucian Blaga nr. 4 bl. M110,
sc.1 et. 6 ap.23, tel. 021-3232492, 3029888,
3029889, fax 021-3264858, e-mail:
o f f i c e @ n o b e l c o r p o r a t i o n . r o ,
www.nobelcorporation.ro, www.apapura.ro.
NORD AUTO SRL - Baia Mare, bd.
Republicii nr. 20, tel. 0262-250729, e-mail:
nord_auto@yahoo.com, Rodica Zoicaș - 0744-
701473, Florin Mociran - 0723-999467; -
autoturisme KIA. NORD CONSULTING
SRL - Baia Mare, str. Motorului 5A/13, tel.
0362-405250, 0723-355855
e-mail: gomota@rdslink.ro. OROITALIA -
Baia Mare, str. G. Coșbuc 1/24, tel./fax. 0262-

213779, e-mail: florica_bud@yahoo.com.
OT&T SRL - Cluj-Napoca, tel. 0264-122027,

fax 0264-122027, e-mail:
swiss-woll@go.ro, www.swiss-
woll.go.ro. PONS-RO
PRODCOM SRL - București,
Bd. Metalurgiei nr. 454, tel. 021-
334.99.66, fax 021-334.99.63,
e-mail: ponsro@rdslink.ro,
www.ponsquimicas.es. RADIO
GALAXIA 92,10 FM - Baia
Mare bd. Independenţei nr.4
etaj 2, tel. 0262-219301,
218880, fax 0262-219301, e-
mail: office@radiogalaxia.ro,
www.radiogalaxia.ro. RADIX
GROUP SRL - Baia Mare str.
Vasile Lucaciu nr 2 cam E5, tel.
0262-211322, tel./fax 0362-
409990, mobil 0722-122377,

e-mail: office@radix-group.ro.
RCS & RDS SA - Baia Mare, Bd.
Unirii nr. 13, tel.  0362-400444,
fax 0362-400445, e-mail:
b a i a m a r e @ r d s l i n k . r o ,
www.rdstel.ro, www.rdslink.ro,
www.rdsnet.ro. REMAT
MARAMUREȘ SA - Baia Mare,
Bd. București nr. 51, tel. 0262-
222661, fax. 0262-225690, e-mail:
office@remat-mm.ro, www.remat-
mm.ro, www.elvial.ro. SALT
RADIO SRL - Baia Mare, Bd.
București nr. 4, tel. 0262-213224,
fax 0262-213224, e-mail:
s a l t r a d i o @ x n e t . r o .
TECHNOSAM SRL - Satu Mare
440198 str. Magnolia 29, tel. 0261-
769285, fax 0261-769285, e-mail:
t e c h n o s a m @ x n e t . r o .
TEHNOMECANICA COSTEA SRL - Vama,
jud. Suceava, tel./fax 0230-239036. TETRIS
SRL - Baia Mare, str. Nisiparilor nr. 56, tel./fax.
0262-213216. TLB ELECTRO SRL - Baia
Mare, Bd. București 40/12, tel. 0745-258171,
fax 0262-218779, e-mail: tlbelectro@rdslink.ro.
VÎRSTEANA SERV SRL - Sighetu

Marmaţiei, str. Șugău nr. 71, tel. 0262- 330321,
fax. 0262-330993, e-mail:
contact@virsteana.ro, www.virsteana.ro. WIN
2000 SRL - ELVIZON - București, B-dul
Tineretului nr. 41, tel. 021-3300748, fax 021-
3300748. ZEPTER  INTERNATIONAL
ROMANIA SRL - București, Bd. Unirii nr.
70, bl. J4-J5, sector 3, tel. 021-3020433, fax
021-3275181, e-mail: market@zepter.ro,
www.zepter.ro.

SALONUL FINACIAR-BANCAR ȘI
ASIGURĂRI

ALLIANZ-ŢIRIAC ASIGURĂRI SA
București,  SUCURSALA   MARAMUREȘ
- Baia Mare, str. G. Coșbuc nr. 1, tel.  0262-
215879, 217666, fax 0262-217562, e-mail:
b a i a m a r e . m m @ a l l i a n z t i r i a c . r o ,
www.alianztiriac.ro. ASIROM SA - Baia Mare
430316, str. Culturii nr. 9, tel. 0262-214526,
fax 0262-214526, www.asirom.ro. AVIVA

ASIGURARI DE VIATA SA - București,
sector 1, str. Buzești  62 - 64, etaj 6, tel. 021-
2038300, fax  021-2038301,  e-mail:
office@aviva.ro, www.aviva.ro. BANCPOST
SA SUCURSALA MARAMUREȘ - Baia
Mare, Bd. Traian nr. 1B, tel. 0262-222670, fax.
0262-221010, www.bancpost.ro. BANCA
COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA Sucursala
Judeţeană Maramureș - Baia Mare, Bd. Unirii
nr. 15, tel. 0262-221526, 226732, 223397, fax
0262-221296, e-mail: maramures@bcr.ro.
BCR ASIGURARI SA Sucursala
Maramureș - Baia Mare, Bd. Unirii nr. 15, tel./
fax 0262-274759. BRD - GROUPE
SOCIETE GENERALE Grup Baia Mare -
Baia Mare, str. Gh. Șincai nr. 38B, tel. 0262-
217483, fax 0262-215237, www.brd.ro.
CARION ROMANIA - Baia Mare, bd.
București 21A/2, tel./fax 0262-225677, mobil
0745-261257. EUROM BANK SA - Baia
Mare, B-dul Unirii nr. 20, tel. 0262-221742, fax
0262-226902, e-mail:
baiamare@eurombank.ro, www.eurombank.ro.
RAIFFEISEN Banca pentru Locuinţe SA
- București, sector 1, str. Nicolae Caramfil, nr.79,
tel. 021-2333000, fax 021-2332589, e-mail:
info@railoc.ro, www.railoc.ro. UNICREDIT
ROMANIA SA Sucursala Baia Mare - Baia
Mare, bd. București nr. 3, tel. 0262-250999, fax
0262-227299, www.unicredit.ro.
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companie cu capital străin – Italsofa Romania
SRL

- diplomă de excelenţă pentru cea mai
profitabilă companie cu capital românesc –
Plimob SA

- diplomă de excelenţă pentru cea mai
importantă investiţie a anului – Moeller Electro
Producţie SRL

- diplomă de excelenţă pentru managerul
anului – Francesco Stasola – Italsofa Romania
SRL

- diplomă de excelentă pentru femeia
manager a anului – Gabriela Nora Murgu –
Pharmaclin SRL

- cel mai tânăr manager – Alin Mircea
Stegeran – Hagero SRL

- Trofeul Creativităţii – Romdil Prod SRL
- AC Helcor SRL
- ADISS SA
Seara s-a încheiat cu Balul Laureaţilor Topului

desfășurat la Restaurantul Mara.
Vă prezentăm în continuare firmele premiate

la cea de-a XII-a ediţie a Topului Firmelor din
Judeţul Maramureș.
CERCETARE, DEZVOLTARE SI HIGH TECH

Tehnologia Informaţiei
Microîntreprinderi
 1. ARHIMEDES SRL - BAIA MARE;
Întreprinderi mic
 1. REPKA ELECTRONICS SRL - BAIA MARE;

Industria de mașini și aparate electrice
Microîntreprinderi
 1. MARAREBO SA - BAIA MARE;
Întreprinderi mijlocii
 1. ELECTRO SISTEM SRL - BAIA MARE;
Întreprinderi mari
 1. MOELLER ELECTRO PRODUCTIE SRL -
SÂRBI;
 2. DIETER EIFLER SRL - BAIA MARE;

Telecomunicaţii
Microîntreprinderi
 1. FAN RADIO GALAXIA SRL - BAIA MARE;
Întreprinderi mijlocii
 1. CANAL 7 SRL - BAIA MARE;

INDUSTRIE
Industria extractivă, de prelucrare a
ţiţeiului și cocsificare a cărbunelui

Microîntreprinderi
 1. STUR SRL - BAIA MARE;
Industria chimică și a fibrelor sintetice și

artificiale
Întreprinderi mici
 1. NORD COLOR SRL - URMENIS;
Întreprinderi mijlocii

 1. AC HELCOR SRL - BAIA MARE;
Industria de prelucrare a cauciucului și a

maselor plastice
Întreprinderi mici
 1. EUROFOAM SRL - BAIA MARE;

 2. ALU - SIGN SA - BAIA
MARE;
 2. PLASTUNION GRUP
SA - BAIA MARE;

Industria altor produse
din minerale nemetalice

Microîntreprinderi
 1. RARA INTERNATIONAL
SRL - BAIA MARE;
 2. GUVERNATOR
GENERAL IMPORT EXPORT
SRL - BAIA MARE;
Întreprinderi mici
 1. C.M.C SRL –
CĂRBUNARI;
 2. M3 IZOGLASS SRL -
BAIA MARE;

Industria metalurgică
 Întreprinderi mijloci
 1. COZMIRCOM SA - BAIA
MARE;

Industria de construcţii metalice și a
produselor din metal (exclusiv mașini,

utilaje și instalaţii)
Microîntreprinderi
 1. ALCOMET SRL - BAIA MARE;
 2. GEROM PRODUCTION LTD SRL - BAIA
MARE;
Întreprinderi mici
 1. DIAFAN SRL - BAIA MARE;
 2. MEK-MATEI SRL - BAIA MARE;
 2. SISTEM GRUP IMPEX SRL - BAIA MARE;
Întreprinderi mijlocii
 1. MECANICA-SIGHETU SA - SIGHETU
MARMAŢIEI;
 2. COSMA ROMANIA SRL - BAIA MARE;
 2. FORVAM SA - BAIA MARE;

Industria de mașini și
echipamente

Întreprinderi mici
 1. ADISS SA - BAIA MARE;
Întreprinderi mijlocii
 1. UZINA DE UTILAJ MINIER
ȘI REPARAŢII SA - BAIA SPRIE;

Industria lemnului și a
produselor din lemn

Microîntreprinderi
 1. PROD VIS IMPEX SRL -
VIȘEU DE SUS;
 2. COSMIN FOREX SRL -
SIGHETU MARMAŢIEI;
Întreprinderi mici
 1. DOI VULPOI SRL - VADU
IZEI;
 2. DENCOVA SRL - BISTRA;

Industria mobilei
Întreprinderi mici
 1. HJP MANUFACTURED GROUP SRL - VIȘEU
DE SUS;
Întreprinderi mijloci
 1. VIRSTEANA SERV SRL - SIGHETU
MARMAŢIEI;
 2. LAGUNA SERV SRL - SIGHETU MARMAŢIEI;
Întreprinderi mari
 1. MOBAM SA - BAIA MARE;
Întreprinderi foarte mari
 1. ITALSOFA ROMANIA SRL - BAIA MARE;
 2. PLIMOB SA - SIGHETU MARMAŢIEI;
Industria celulozei, hârtiei și a produselor

din hârtie
Întreprinderi mici
 1. AND OIL SRL - BAIA MARE;
Industria produselor textile si de tricotaje

Microîntreprinderi
 1. DAMINI PROD COM SRL - BAIA MARE;
Întreprinderi mijlocii
 1. FILBAC SA - TÂRGU LĂPUȘ;
 2. RACIDO PROD COM SRL - BAIA MARE;
Industria confecţiilor de îmbrăcăminte și

blănurilor
Microîntreprinderi
 1. VIOTEX SRL - SIGHETU MARMAŢIEI;
Întreprinderi mici
 1. GOTECH SRL - BAIA MARE;
 2. WORK AND FASHION SRL - BAIA MARE;
Întreprinderi mijlocii
 1. WORKING BLUE SRL - ULMENI;
 2. STIL AURA SRL - BAIA MARE;
 3. MIRASMAR IMPEX SRL - BAIA MARE;
 3. SOCOM BAIMAREANA - BAIA MARE;
Întreprinderi mari
 1. SOCOM MODA LUX - BAIA MARE;
Întreprinderi foarte mari
 1. CONFSTAR SA - BAIA MARE;

Industria pielăriei, încălţămintei,
articolelor de voiaj și marochinărie

Întreprinderi mijlocii
 1. EURO MODLINE STAR SRL - BAIA MARE;
 2. SOCIETATE COOPERATISTĂ PE ACŢIUNI
MOGOȘA - BAIA MARE;

Edituri
Întreprinderi mici
 1. MEGA PRESS FM SRL - BAIA MARE;
 1. GRAIUL MARAMUREȘULUI SRL - BAIA
MARE;
Tipărirea, reproducerea înregistrărilor pe

suporţi și activităţi conexe
Microîntreprinderi
 1. EUROTIP SRL - BAIA MARE;
 2. DIVAS SRL - BAIA MARE;

AGRICULTURA, SILVICULTURA ȘI
INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Cultivarea plantelor, creșterea
animalelor, fabricarea produselor pentru

hrana animalelor și servicii conexe
Întreprinderi mijlocii
 1. COMBIMAR SA - BAIA MARE;

Silvicultura, exploatarea forestieră și
servicii auxiliare

 Întreprinderi mici

 1. YKA PROD COM SRL - GROȘII ŢIBLEȘULUI;
Producţia, prelucrarea și conservarea

cărnii, a peștelui, a fructelor și legumelor
Întreprinderi mici
 1. MARUANI COM SRL - BAIA MARE;
Întreprinderi mijlocii
 1. FERMA ZOOTEHNICA SRL - BAIA MARE;
 2. CETINA SRL - BAIA MARE;
 3. MARCONS SA - BAIA MARE;

Fabricarea uleiurilor, a grăsimilor și a
produselor lactate

 Microîntreprinderi
 1. DIANY-COM SRL - RECEA;

Fabricarea produselor de morărit,
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amidonului și produselor din amidon,
pastelor făinoase, pâinii, produselor

proaspete
Microîntreprinderi
 1. EXTRUDER 8 MARTIE SRL - BAIA MARE;

Întreprinderi mici
 1. ROMDIL COM SRL - BAIA MARE;
 2. EXTRUDER - BERZEI SRL - BAIA MARE;
 3. M.P.G.-COM SRL - BAIA MARE;
Întreprinderi mijlocii
 1. EMADIA SRL - BAIA MARE;
 1. ROMDIL PROD SRL - BAIA MARE;

Industria băuturilor
 Microîntreprinderi
 1. XAX SRL - RECEA;

CONSTRUCŢII
Construcţii de clădiri și lucrări de geniu

 Microîntreprinderi
 1. ROMINTEX CONSTRUCT SRL - BAIA MARE;
 2. NORTH INVEST COMPANY SRL - BAIA
MARE;
Întreprinderi mici
 1. E.P.A. COMPANY SRL - BAIA MARE;
 2. BARABAS & CO SRL - BAIA MARE;
 3. ETA CONSTRUCT SRL - BAIA MARE;
 3. GENERAL EURO CO BM SRL - BAIA MARE;
Întreprinderi mijlocii
 1. ÎNTREPRINDERE MONTAJ-INSTALAŢII SA
- MOCIRA;
 2. T.C.M-NORD SA - BAIA MARE;
 3. EMSENS PROD SRL - BAIA MARE;
 3. POTAISSA & CO IMPEX SRL - MOCIRA;

Construcţii de autostrăzi, drumuri,
aerodroame și baze sportive

 Întreprinderi mari
 1. DRUMURI-PODURI MARAMURES
SA - BAIA MARE;

Construcţii hidrotehnice și alte
lucrări speciale în construcţii

 Întreprinderi mijlocii
 1. AGIFCO SA - BAIA MARE;

Lucrări de instalaţii electrice
Întreprinderi mijlocii
 1. INTRACOM SA - BAIA MARE;

Lucrări de izolaţii, protecţie
anticorosivă și alte lucrări de

instalaţii
 Microîntreprinderi
 1. TEHNIC-TERMO-INST SRL - BAIA
MARE;
Întreprinderi mijlocii
 1. ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII
SA - BAIA MARE;
 2. IZOTEROM SRL - BAIA MARE;

Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare
 Microîntreprinderi
 1. L.P.G.-INTERMED SRL - VIȘEU DE SUS;
 2. GAS SRL - BAIA MARE;

 3. BERCADRIA CONS SERV SRL - SIGHETU
MARMAŢIEI;

Lucrări de finisare
 Întreprinderi mici
 1. TERMOPLAST SRL - BAIA MARE;

SERVICII
Transporturi terestre auto
Microîntreprinderi
 1. BRUNA MAR SA - SIGHETU
MARMAŢIEI;
 2. EURO CARGO SRL - BAIA MARE;
Întreprinderi mici
 1. ORZAN - SPEDT SRL - BAIA
MARE;
 2. HAGERO SRL - SÂRBI;
 3. COMMITA SRL - BAIA MARE;
 3. D & F DALLFRANCO - 2000 SRL
- BAIA MARE;
Întreprinderi mijlocii
 1. AZUR-TC SA - BAIA MARE;
 2. TRUCK SPED SRL - FĂRCAȘA;

Servicii profesionale și
outsourcing

 Microîntreprinderi
 1. ARHIMAR SERV SRL - BAIA

MARE;
 2. ORGMAN SA - BAIA MARE;
Întreprinderi mici
 1. ARIS SA - BAIA MARE;

Publicitate, advertising
Microîntreprinderi
 1. CARP MEDIA SRL - BAIA MARE;

Tranzacţii imobiliare
 Întreprinderi mici
 1. HERMES CONTACT SA - BAIA MARE;

Activităţi de întreţinere și reparaţii
Întreprinderi mijlocii
 1. AUTO PROSPER SA - BAIA MARE;

Alte activităţi de servicii prestate în
principal întreprinderilor

 Microîntreprinderi
 1. MASIMO SRL - BAIA MARE;

Servicii de colectat și reciclat deșeuri
 Microîntreprinderi
 1. PULSAR IMPEX SRL - BAIA MARE;
Întreprinderi mici
 1. CORESERV SRL - BAIA MARE;
Întreprinderi mijlocii
 1. REMAT MARAMURES SA - BAIA MARE;

Salubritate
 Microîntreprinderi
 1. ROMSALSERV SA - BAIA MARE;

COMERŢ, EXPORT, TURISM

Activităţi de intermediere în comerţul cu
ridicata

 Microîntreprinderi
 1. INTER FORESTA SRL - BAIA MARE;
Comerţ cu ridicata al produselor agricole

brute, animalelor vii, produselor

alimentare, băuturilor și tutunului
Microîntreprinderi
 1. SICHER IMPEX SRL - BAIA MARE;
 2. LACFER-COM SRL - BAIA MARE;
Întreprinderi mijlocii
 1. INTER WEST SRL - BAIA MARE;

Comerţ cu ridicata al bunurilor de
consum, altele decât cele alimentare

Microîntreprinderi
 1. B&K ELECTRO SYSTEM SRL - BAIA MARE;
 2. RALOM SRL - BAIA MARE;
Întreprinderi mici
 1. MARAVET SRL - BAIA MARE;
 2. APEL-ALFA SRL - BAIA MARE;

Comerţ cu ridicata al mașinilor,
echipamentelor și furniturilor

 Microîntreprinderi
 1. ALUPKOMPRESSOREN ROMANIA SRL -
BAIA MARE;
 2. LTT HALO SRL - SIGHETU MARMAŢIEI;

Comerţ cu ridicata al produselor
intermediare neagricole, deșeurilor și al

altor produse
Microîntreprinderi
 1. CUPROM RESOURCES SA - BAIA MARE;
 2. MEDIAPRESS GRUP SRL - BAIA MARE;
Întreprinderi mici
 1. PIN PLUS PIN SRL - BAIA MARE;
 2. CORAMET IMPORT-EXPORT SRL - BAIA
MARE;
 3. NORD CLIMA SRL - BAIA MARE;
Întreprinderi mijlocii
 1. MONS MEDIUS - INVESTMENTS SA - BAIA
MARE;

Comerţ cu amănuntul cu autovehicule,
piese și accesorii de schimb și carburanţi

pentru autovehicule
Microîntreprinderi
 1. VALENTINO T.N. ROMANIA SRL - BAIA
MARE;
Întreprinderi mici
 1. ADETRANS SRL - SIGHETU MARMAŢIEI;
 2. M.G.M. SRL - BAIA MARE;
 3. M.S.I.GUTÂIUL GRUP SRL - BAIA MARE;

Comerţ cu amănuntul al produselor
alimentare, băuturilor și al produselor din

tutun, în magazine specializate și
nespecializate

Întreprinderi mici
 1. GAJ COMIMPEX SRL - BAIA MARE;
 2. VENIFE IMPEX SRL - SIGHETU MARMAŢIEI;
Întreprinderi mari
 1. HOFER-H.I. SRL - BAIA MARE;

Comerţ cu amănuntul, în magazine
specializate, al produselor farmaceutice
și medicale, al produselor de cosmetică

și de parfumerie
Întreprinderi mici
 1. PHARMACLIN SRL - BAIA MARE;
 2. HELENA SRL - BAIA MARE;

Comerţ cu amănuntul, în magazine
specializate și nespecializate, al altor

produse
Întreprinderi mici
 1. RIMINI IMPEX SRL - BAIA MARE;
 2. ATENA-LUX SRL - BAIA MARE;
Întreprinderi mijlocii
 1. COMAT MARAMURES SA - BAIA MARE;
 2. MARA-LIBRIS SA - BAIA MARE;

Agenţii de turism
 Microîntreprinderi
 1. MARA INTERNATIONAL TOUR SRL - BAIA
MARE;

Activitate hotelieră
 Microîntreprinderi
 1. COROANA SRL - RONA DE JOS;

Principalii exportatori din judeţul
Maramureș în anul 2004

1. ITALSOFA ROMANIA SRL – BAIA MARE
2. MOELLER ELECTRO PRODUCŢIE SRL –
SÂRBI
3. HABITEX ROMANIA SRL – BAIA MARE
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– Note de prezentare –
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș, în conformitate cu

angajamentul său de a promova condiţiile impuse de aquis-ul comunitar
cu privire la aderarea României la Uniunea Europeană, continuă seria

descrierii celor 31 de capitole de negociere (începută în numărul din luna
ianuarie) sub forma unor note de prezentare.

Capitolul nr. 17
Știinţa și cercetarea

Descriere: Activităţile de Cercetare și
Dezvoltare Tehnologică (CDT) la nivelul
Uniunii, așa cum sunt ele definite în Articolul
164 al Tratatului CE (fostul Articol 130G) și
în Programul Cadru (Articolul 166, fostul
Articol 130I), au ca scop dezvoltarea unei
politici comune în domenii importante ale
cercetării și dezvoltării, cum ar fi tehnologia
informaţiei, biotehnologia, societatea
informaţională etc. Datorită specificităţii sale,
acquis-ul din domeniul știinţei și cercetării
nu necesită transpunere în legislaţia
naţională.

Capacitatea de punere în practică se referă
mai puţin la aplicarea și punerea în vigoare a
prevederilor legale, cât la existenţa condiţiilor
necesare pentru o participare eficientă la
activităţile din cadrul Programelor Cadru.
Aceste condiţii înseamnă, printre altele:
existenţa infrastructurilor necesare,
funcţionarea eficientă a instituţiilor implicate
și a legăturilor dintre ele, pregătirea
profesională a cercetătorilor și capacitatea lor
de a colabora, etc. In plus, instituţiile de stat
și particulare trebuie să poată furniza volumul
necesar de fonduri pentru asigurarea
participării.

Acquis-ul din domeniu este structurat în
două categorii:

- acquis-ul referitor la Programele Cadru
Comunitare (inclusiv pe cele de tip Euratom),
a căror durată este de patru ani, denumit și
„acquis perisabil”;

- acquis-ul referitor la acordurile de
cooperare știinţifică și tehnologică, încheiate
de Uniunea Europena cu terţe ţări.

Programul Cadru este principalul
instrument al Uniunii pentru fundamentarea
cercetării știinţifice în Europa. El este propus
de către Comisie, adoptat de către Consiliu
și Parlament, și este deschis tuturor entităţilor
private sau publice, mici sau mari. Scopul
acestor programe îl constituie soluţionarea
anumitor probleme de interes public
(combaterea cancerului, poluarea industrială,
poluarea apelor, etc.)

In toate ţările din cadrul programului a fost
înfiinţată o reţea de Puncte Naţionale de
Contact (PNC). Ca urmare, a fost creat
contextul necesar pentru o cooperare
adecvată în domeniul știinţei și tehnologiei,
precum și condiţiile financiare și instituţionale
necesare participării la Programul Cadru al
Uniunii Europene.

România a deschis și a închis acest capitol
de negociere în timpul Președinţiei Portugheze
a Uniunii Europene, în primul semestru al
anului 2000, și nu a cerut nici o perioadă de
tranziţie sau derogare de la acquis-ul
comunitar.

Mai multe informaţii la: http://
europa.eu.int/scadplus/leg/en/s23000.htm –
pagină disponibilă în limba engleză.

Capitolul nr. 18
Educaţie, formare profesională și

tineret

Descriere: Educaţia, învăţământul și
tineretul sunt în primul rând de competenţa
Statelor Membre UE. Acquis-ul comunitar
constă dintr-o Directivă din 1977 (Directiva
Consiliului 77/486/EEC privind educaţia
copiilor lucrătorilor migratori în interiorul
Uniunii), programe de acţiune și Concluzii,
Rezoluţii și Declaraţii ale Consiliului, care
abordează diferite aspecte (de exemplu,
egalitatea șanselor, analfabetismul, siguranţa
în școli, facilităţi pentru minorităţi etc.). Au
fost înfiinţate două organisme specializate,
respectiv Centrul European pentru
Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP)
și Fundaţia Europeană pentru Formare
Profesională.

Conform Tratatului CE, Uniunea trebuie să:
- contribuie la dezvoltarea unei educaţii de

calitate, care să includă și o dimensiune
europeană, si să sprijine și să completeze
acţiunile Statelor Membre, cu respectarea
diversităţii culturale și lingvistice a fiecăruia
dintre ele (Articolul 149, fostul Articol 126),
în ceea ce privește conţinutul programelor și
organizarea sistemelor educaţionale;

- pună în practică o politică de formare
profesională, care să sprijine și să completeze
acţiunile Statelor Membre (Articolul 150,
fostul Articol 127) și care să faciliteze
adaptarea la schimbările din sectorul
industrial și să ducă la creșterea ratei de
ocupare a forţei de muncă.

Aceste prevederi sunt puse în practică prin
intermediul a trei mari programe: Socrates,
Leonardo da Vinci și Youth.

Dat fiind ca România participă deja la
programele comunitare din domeniul
educaţiei, formări profesionale și tineretului,
au fost create Agenţii Naţionale în fiecare
dintre aceste sectoare. Participarea în cadrul
programelor comunitare are ca scop
îmbunătăţirea punerii efective în practică a
acquis-ului și reprezintă o pregătire
corespunzătoare pentru aderare.

Toate cele 12 ţări candidate au în vedere
faptul că trebuie să asigure punerea efectivă
în practică a Directivei privind educaţia copiilor
lucrătorilor migratori în interiorul Uniunii, până
în momentul aderării.

România a deschis și a închis acest capitol
pe durata președinţiei portugheze a Uniunii
Europene, în prima jumătate a anului 2000.

Mai multe informaţii la: http://
europa.eu.int/scadplus/leg/en/s19000.htm -
pagină disponibilă în limba engleză.

Capitolul nr. 19
Telecomunicaţii și tehnologia

informaţiilor

Descriere: Uniunea Europeana și-a
stabilit politica în domeniul telecomunicaţiilor
ca urmare atât al progresului tehnologic din
domeniu, cât și a deciziei Curţii Europene de

Justiţie (valabilă și pentru serviciile poștale)
care a confirmat faptul că sectorul trebuie să
se supună regulilor de concurenţă prevăzute
în Tratatul de la Maastricht. Politica liberalizării
a fost adoptată în urma dezbaterilor pe larg
pe marginea Cărţii Verzi, publicată în 1987.
Procesul de deschidere al pieţelor de
telecomunicaţii pe teritoriul UE a început în
1988, și, cu excepţia câtorva perioade de
tranziţie (în prezent încheiate), ele au fost
complet liberalizate până în 1998. Obiectivul
principal era promovarea competitivităţii Pieţei
Unice a UE și de a stimula investiţiile într-un
mediu cu o rapidă dezvoltare tehnologică. În
prezent, sectorul telecomunicaţiilor este unul
din sectoarele cu creștere ridicată din cadrul
economiei europene și reprezintă, de
asemenea, un important stimulent pentru
întreaga economie.

A doua Carte Verde în domeniu a fost
publicată în 1997, conţinând previzionări
pentru perioada de după 1998, și a iniţiat o
largă dezbatere publică privind convergenţa
sectoarelor de telecomunicaţii, media și de
tehnologia informaţiilor, precum și privind
impactul acestei convergenţe asupra cadrului
de reglementare. De asemenea, în 1999, a
fost realizată o reevaluare a acquis-ului din
domeniu. Ambele documente au arătat că
este necesară adaptarea cadrului de
reglementare în telecomunicaţii în scopul de
a răspunde cerinţelor datorate existenţei unor
pieţe competitive și convergente.

În februarie 2002, procesul de modernizare
a acquisul ui a fost încheiat; ţările candidate
vor trebui să transpună și să aplice, până la
data aderării, legislaţia relevantă. Punerea în
practică a acquis-ului presupune evitarea
oricărui conflict de interese, real sau aparent,
prin separarea efectivă a activităţilor de
reglementare și operaţionale. Acest lucru
presupune înfiinţarea unei autorităţi
independente de reglementare în domeniul
telecomunicaţiilor și separarea autorităţii
responsabile cu adoptarea politicii și legislaţiei
din domeniu de interesele legate de calitatea
de acţionar.

Structurile administrative necesare
implementării acquis-ului:

1. Telecomunicaţii
Cadrul juridic al UE referitor la serviciile de

telecomunicaţii impune liberalizarea
sectorului și implementarea unor reguli
specifice, care să favorizeze libera concurenţă
și să impună obligaţii mai stricte operatorilor
cu o prezenţă semnificativă pe piaţă,
comparativ cu ceilalţi competitori. Aplicarea
regulilor la nivel naţional cade în sarcina
Autorităţii Naţionale de Reglementare.
Aceasta trebuie să fie independentă de
operatorii de pe piaţă și de orice acţiune în
domeniu din partea statului.

Sarcini specifice ale Autorităţii Naţionale
de Reglementare:

Continuare în pag. a  8-a
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- acordarea de licenţe (în special
supravegherea procedurii de acordare,
modificare și retragere a lor);

- interconectarea (în special, capacitatea
de a supraveghea oferta de interconectare
de referinţă (OIR) și introducerea unor sisteme
adecvate de calculaţie a costurilor la operatorii
cu prezenţă semnificativă pe piaţă, precum
și capacitatea de a asigura interconectarea
și de a rezolva litigiile);

- închirierea de linii (în special
supravegherea refuzurilor, întreruperilor și
reducerii disponibilităţii, precum și asigurarea
aplicării principiului nediscriminării);

- asigurarea de servicii universale (în special
asigurarea accesibilităţii lor din punct de
vedere financiar, precum și monitorizarea
schemelor de finanţare);

- tarifarea (în special supravegherea
aplicării principiului optimizării costurilor
pentru telefonie vocală și linii închiriate, și
introducerea de sisteme adecvate de
calculaţie a costurilor la operatorii cu prezenţă
semnificativă pe piaţă);

- alocarea resurselor de numerotaţie,
frecvenţelor și drepturilor de acces: asigurarea
accesului egal la resurse limitate;

- rezolvarea litigiilor: soluţionarea

neînţelegerilor dintre operatori, precum și
dintre aceștia și clienţi.

Autoritatea Naţională de Reglementare va
fi evaluată pe baza următoarelor criterii: mod
de înfiinţare; îndeplinirea condiţiei de
independenţă definită mai sus; dotarea
adecvată cu resurse (nivel care depinde de
la o ţară la alta); atribuirea prin lege a
responsabilităţilor definite mai sus.

2. Serviciile poștale:
Directiva privitoare la serviciile poștale (97/

67/CE) stabilește un cadru juridic pentru
sectorul comunitar al serviciilor poștale, care,
între altele, definește caracteristicile comune
minime ale serviciului poștal universal,
garantate pe întreg teritoriul UE, și fixează
limitele maxime pentru serviciile care pot fi
rezervate furnizorului de servicii universale,
ca mijloc de a asigura continuitatea prestării
acestor servicii. Autorităţile Naţionale de
Reglementare răspund de îndeplinirea
obligaţiilor care rezultă din Directiva asupra
serviciilor poștale și pot primi, din partea
Statelor Membre respective, sarcina de a
asigura și respectarea regulilor privind
concurenţa în sectorul serviciilor poștale.

Autorităţile Naţionale de Reglementare
trebuie să fie independente din punct de
vedere juridic și operaţional de operatorii
poștali. Aceasta presupune ca, în cadrul

guvernului, atribuţiile legislative trebuie să fie
separate structural de răspunderea pentru
exercitarea drepturilor de proprietate la nivelul
operatorului poștal respectiv.

Principalele sarcini ale Autorităţii Naţionale
de Reglementare se referă la:

- autorizare (în special, acordarea,
supravegherea și retragerea licenţelor);

- supraveghere mod de furnizare servicii
universale;

- supraveghere și control in ceea ce privește
îndeplinirea condiţiilor privind contabilitatea
furnizorilor de servicii universale;

- monitorizare performanţe furnizori de
servicii universale.

Autoritatea Naţională de Reglementare va
fi evaluată pe baza următoarelor criterii: mod
de înfiinţare; îndeplinirea condiţiei de
independenţă definită mai sus; dotarea
adecvată cu resurse; atribuirea prin lege a
responsabilităţilor definite mai sus.

România a deschis acest capitol în timpul
Presedinţiei Franceze a Uniunii Europene în
al doilea semestru al anului 2000. Capitolul
a fost închis provizoriu în noiembrie 2002, în
timpul Președenţiei Daneze, fără să se fi cerut
perioade de tranziţie sau derogări.

Mai multe informaţii la:  http://
europa.eu.int/scadplus/leg/en/s21012.htm –
pagină disponibilă în limba engleză.

Sursa: pagina web a Delegaţiei Comisiei
Europene la București: www.infoeuropa.ro

Pentru mai multe informaţii ne puteţi
contacta la: Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, Compartimentul de Integrare
Europeană, Bd. Unirii nr. 16, 430232 Baia
Mare, et. I, cam. 4, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro, www.ccimm.ro, persoană
de contact: Bogdan LEGĂNARU

Pentru mai multe informaţii referitoare la relaţiile României cu Uniunea Europeană vizitaţi: www.infoeuropa.ro

CURSURI GRATUITE PENTRU IMM

CAMERA DE COMERŢ ȘI

INDUSTRIE MARAMUREȘ

UNIUNEA EUROPENĂ

Proiect finanţat prin PHARE

PROGRAM PILOT DE SPRIJINIRE A IMM PENTRU MAXIMIZAREA CALITĂŢII ACTIVITĂŢILOR, ALTELE DECÂT
PRODUCŢIA, ÎN REGIUNEA DE NORD-VEST

Proiect 02PH-RU035 - Programul de Coeziune Economică și Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane
Schema de finanţare nerambursabilă - Linia de buget: RO-2002/000-586.05.02.02

În cadrul proiectului PROGRAM PILOT DE SPRIJINIRE A IMM PENTRU MAXIMIZAREA CALITĂŢII ACTIVITĂŢILOR,
ALTELE DECÂT PRODUCŢIA, ÎN REGIUNEA DE NORD-VEST, implementat de către Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, în parteneriat cu Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Bistriţa-Năsăud

în perioada Aprilie 2005 – Septembrie 2005, în orașele Baia Mare și Bistriţa s-au desfășurat sub forma a 3 serii, un
numar de 24 de cursuri, adresate tuturor nivelurilor manageriale din întreprinderi (management de vârf, mediu și de linie),
cât și personalului operativ din întreprinderile de stat sau private din judeţele Maramureș și Bistriţa-Năsăud pentru adoptarea
și implementarea tehnicilor, mecanismelor și procedurilor actuale în următoarele domenii APROVIZIONARE, VĂNZĂRI
(MARKETING), MANAGEMENT RESURSE UMANE, MANAGEMENT FINANCIAR.

La aceste cursuri au participat peste 360 de specialiști, reprezentând peste 90 de companii din judeţele Maramureș
și Bistriţa-Năsăud. Dintre participanţi, peste 340 au participat la sesiunile de examinare dobândind certificate cu avizul
Ministerului Educaţiei Naţionale și al Ministerului Muncii și Solidarităţii Sociale.

Pentru informaţii suplimentare legate de derularea proiectului, rezultate și modalităţile de continuare, vă rugăm să
ne contactaţi la CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ, Bd. Unirii  nr. 16, 430232, Baia Mare, tel. 40-262-
221510, fax 40-262-225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro, http://www.ccimm.ro, http://www.proafaceri.ro.

Persoane de contact: Florentin TUȘ, Bogdan LEGĂNARU.



HERMES CONTACT 9

Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, prin compartimentul Biblioteca
Info, vă oferă posibilitatea de a consulta
publicaţii pe domenii de larg interes:
economic, juridic, tehnic, informaţii
comerciale din ţară și străinătate etc.

Ultimele noutăţi editoriale și publicistice
primite de către Biblioteca Info cuprind
titluri precum:

Publicaţii din ţară
� “Protecţia proprietăţii industriale în

România”; “Protecţia Mărcilor”; “Taxele în
domeniul protecţiei proprietăţii industriale în
România”; “Legea Nr. 64/1991 privind
brevetele de invenţie”; “Legea Nr. 84/1998
privind mărcile și indicaţiile geografice”;
“Legea Nr. 129/1992 privind protecţia
desenelor și modelelor industriale” – editate
de Oficiul de Stat pentru Invenţii și Mărci
� “Surse de informare europeană” –

catalog 2005 – editat de Ministerul Integrării
Europene
�“Negociind cu Uniunea Europeană”

Vol. 4: “Pregătirea mediului intern de
negociere”

Vol. 5: “Pregătirea mediului de

Serv i c i i  o fe r i t e  de  C . C . I .  Maramureș

Noutăţi în Biblioteca INFO a C.C.I. Maramureș
negociere 2003-2004”

Vol. 6: “Comunicarea publică și
negocierea pentru aderare”, 2003-2004
lucrări editate de Vasile Pușcaș – Editura
Economică 2003
�“Ghid Pentru Dezvoltarea Resurselor

Umane” – editat de Observatorul Naţional
Român
�“Omnialiment” – Mai-Noiembrie 2005

editat de Omnimedia SRL
Publicaţii străine
� “The Road to EU” – Calea spre U.E.

– editat de EUROCHAMBRES
� “Slovenian Business” – Afaceri în

Slovenia – editat de GV Revije d.o.o.
�“Romanian-American Yellow Pages” –

Pagini Galbene Româno-Americane 2004 –
editat de Center Focus Publishing
�“Istorii de succes ale programelor de

susţinere și dezvoltare a business-ului mic și
mijlociu în Moldova” – editat de oficiul
Bizro-Moldova
�“Czech exporters and importers 2005”

- Catalogul exportatorilor și importatorilor
cehi 2005 – editate de Inform Net Partners
�“Holland exports 2005” – Exportatori

olandezi 2005 – editat de BUHOVA – Trade
Informartion Office
�“TOP 50 2004” – Cele mai importante

50 de companii din regiunea Jasz-Nagzkun
–Szolnok – editat de Camera de Comerţ și
Industrie Jasz-Nagykun -Szolnok

Materiale comercializate prin
Biblioteca INFO: “Topul Firmelor din
Judeţul Maramureș-2004” (15 euro –
material tipărit sau CD), “Oportunităţi de
Afaceri în Judeţul Maramureș” (15 euro-CD),
“Tariful Vamal de Import al României 2005”
Vol. I- II   (190 RON – material tipărit),
“Pagini Naţionale 2005” (15 Euro – CD),
“Cod CAEN  - Clasificarea activităţilor din
economia naţională” – (30 RON – material
tipărit), “Cod CPSA 2002 - Clasificarea
produselor și serviciilor asociate activităţilor”
– (30 RON – material tipărit)

Accesul la Biblioteca INFO pentru
consultarea materialelor tipărite este
gratuit pentru firmele membre ale
C.C.I. Maramureș cu cotizaţie de c.p.
200 RON și contra cost pentru
persoanele fizice și firmele nemembre
interesate.

pierdere de 71 milioane RON (89,7%). În acest
sector se realizează un export de venit naţional
peste graniţă prin jonglarea denumirilor și a
preţurilor unitare și/sau prin transformarea
unităţilor de măsură și / sau încadrarea în clase
de calitate inferioare, toate acestea realizându-
se în actele însoţitoare care sunt adevărate
criptograme pentru controlori. Aici se găsesc
măsluitori de cifre și de denumiri / clasificări.

Dar să intrăm și în alte sectoare unde
probabil că evaziunea stă la masă cu patronii
și nu numai.

Comerţul cu amănuntul per totalul celor
2090 de societăţi cu cifră de afaceri (27,3%
faţă de nivelul judeţean) realizează un nivel
de 906 milioane RON, din care 62% în
comerţul cu amănuntul nealimentar. În sector
lucrează 8625 salariaţi, realizându-se un nivel
al profitului de 38,6 milioane RON (din care
80% în comerţul nealimentar) și o pierdere
de 8,3 milioane RON. Comerţul cu amănuntul
realizează o pierdere brută de 83,2 milioane
RON, adică 67,7%. O altă anomalie
impardonabilă.

La restaurante, bufeturi etc situaţia
analitică te duce la concluzia că o parte din
patronii din acest sector lucrează pe gratis,
numai de dragul clienţilor, pe care vor să-i vadă
la masa lor ca musafiri. Sunt înregistrate 404
unităţi în Maramureș, din care cu cifră de
afaceri numai 340. Oare unde se găsesc
celelalte 64 de unităţi din sector? Or mai fi
sau nu în viaţă? Dar și din cele 340 existente,
numai 215 realizează un profit de 1,6 milioane
RON și o pierdere de 2,03 milioane RON, la o
cifră de afaceri de 38,5 milioane RON. Atenţie!
149 de firme din acest segment (CAEN 553,

554 și 555) înregistrează pierderi. Aici se
găsesc acei patroni care, de “dragul” de a fi
crâșmari stau la firmă, beau și mănâncă cu
clienţii și înregistrează pierderi. Oare așa să
fie? Răspunsul trebuie să-l dea, probabil, cei
ce controlează aceste firme!

În cifre sintetice vom reda și alte sectoare,
și anume: construcţii, instalaţii, transport,
hoteluri, turism.

În sectorul construcţii metalice (CAEN
281) și construcţii (CAEN 451,452, 454)
figurează 654 de firme, din care numai 77,8%
raportează cifră de afaceri care se ridică per
total la 314 milioane RON, cu un profit de
23,8 milioane RON și o pierdere de 6,7
milioane RON realizat de 176 de firme. Nu vi
se pare că sunt cam multe care au profit zero
sau înregistrează pierderi (44% din societăţile
de construcţii care se găsesc la lumină)?! În
acest sector lucrează 5828 de salariaţi, normal
cei oficializaţi. Cei din subteran “angajaţii cu
ziua” nu se raportează.

În turism, un sector în dezvoltare,
determinând creșterea economică a
Maramureșului, situaţia este în “negură”. Sunt
înscrise numai 30 de firme, din care cu active
22 care realizează o cifră de afaceri de 12,2
milioane RON, cu un profit de 537000 RON și
o pierdere de 44000 RON. Personalul angajat
“la vedere” este cu ceva peste 100 de salariaţi.
La hoteluri, din 61 de unităţi cu bilanţ depus
numai 38 realizează cifre de afaceri, care se
ridică la 16,41 milioane RON, cu un profit de
1,57 milioane RON.

Și aici 9 hoteluri din 38 totalizează o pierdere
de 0,538 milioane RON. Și în acest sector
avem “binefăcători” care cazează, probabil,
gratis clienţii, înregistrând pierderi.

Transportul este un sector ușor de controlat
de inspectori, dar efectiv greu de realizat. Din

cele 856 de firme cu bilanţ depus, numai 673
au cifra de afaceri raportată, însumând 282
milioane RON, cu un profit de 18,9 milioane
RON. Totuși, 257 de transportatori
înregistrează aproape 4,5 milioane RON
pierderi brute. Nu pare exagerat de mult în
comparaţie cu profitul brut realizat. Numai cu
ceva peste 26%. În acest sector sunt asigurate
“la vedere” 3519 locuri de muncă raportate
în bilanţul a 616 societăţi. Cu ce forţe de
muncă activează celelalte 57 de firme care
raportează personal angajat zero? Au poate
roboţi?

Ne oprim aici cu analiza economică. Ca în
orice toamnă, CCI Maramureș își stabilește
un subiect și un obiectiv de lucru și de
dezbatere pentru cei îndreptăţiţi să analizeze,
controleze și sancţioneze stările anormale cu
care se confruntă economia judeţului nostru.
De câţiva ani specialiștii noștri determină starea
de sănătate a economiei judeţului, punând la
dispoziţia administraţiei publice, inspecţiilor
teritoriale și celor interesaţi o sinteză diagnostic
care să ne conducă, eventual, la vindecarea
evazioniștilor și / sau a celor din economia
subterană.

Dorim, prin aceste semnale, să aducem la
realitate și normalitate starea de fapt din
economia maramureșeană.

Legea 241 din 15 iulie 2005 pentru
prevenirea și combaterea evaziunii fiscale este
mult mai drastică cu evazioniștii din economie.
Pedepsele sunt drastice și cu adresă sigură
spre privarea de libertate și / sau de dreptul de
a fi comerciant pe toată viaţa. Tratamentul
acesta va duce sigur la îmbunătăţirea stării de
sănătate.

Mai avem puţin timp până când vom intra
în UE. Acolo legile vor fi mult mai aspre.
Evaziunea sau stările de anormalitate se
pedepsesc drastic și cu urmări irevocabile.
Deoarece avem încă timp să învăţăm să lucrăm
“curat” și la “lumina zilei”.

Urmare din pag. a  2-a

Starea de sãnãtate a economiei maramuresene
,
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Direcţia Judeţeană de Statistică Maramureș prezintă:
Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali

în luna august și perioada 1.I.-31.VIII.2005
� P r o d u c ţ i a

industrială realizată în
perioada 1.I-31.VIII.2005,
comparativ cu perioada
similară din anul 2004, a fost
mai mică  cu 3,6%  în volum
absolut.
� Volumul cifrei de

afaceri totale (cifra de afaceri
totală provine atât din
activitatea principală, cât și
din activităţile secundare ale
întreprinderilor cu profil
industrial) a întreprinderilor
cu activitate principală de
industrie în perioada 1.I –
31.VIII.2005, a fost mai mic,
cu 7,9% faţă de aceeași
perioadă din anul 2004.
� Exporturile și

importurile de mărfuri
realizate în perioada 1.I -
31.VIII. 2005 faţă de
perioada corespunzătoare din
anul 2004, au fost mai mari
cu 27,3% respectiv 16,1%.
� Volumul cifrei de

afaceri a întreprinderilor cu

activitate principală de
comerţ cu amănuntul a scăzut
în perioada 1.I. - 31.VII.2005
cu 0,9% faţă de cel obţinut
în perioada corespunzătoare
din anul 2004. Comparativ cu
perioada similară din anul
2004, volumul cifrei de
afaceri realizată din vânzarile
de produse alimentare a fost
mai mare cu 8,9%, dar mai
mic cu 10,9% din vânzările
de produse   nealimentare.
� Volumul cifrei de

afaceri a întreprinderilor cu
activitate principală de
vânzare, întreţinere și
reparare a autovehiculelor și
motocicletelor, de comerţ cu
amănuntul al carburanţilor
pentru autovehicule s-a situat
în perioada 1.I. -
31.VII.2005, sub nivelul
înregistrat în aceeași
perioadă din anul 2004, cu
25,3 %. Cifra de afaceri
obţinută din vânzările de
autovehicule, motociclete,

piese de schimb și accesorii
aferente, întreţinerea și
repararea autovehiculelor a
fost mai mare cu 14,2 % în
comparaţie cu perioada 1.I.-
31.VII.2004, iar cifra de
afaceri obţinută din vânzarea
de carburanţi a fost mai mică
cu 47,3%  faţă de perioada
corespunzătoare din anul
2004.
� Cifra de afaceri din

activitatea de servicii de
piaţă prestate populaţiei a
înregistrat în perioada 1.I -
31.VII.2005 o scădere de
6,0% faţă de perioada
similară din anul 2004.
� Câștigul salarial mediu

nominal brut în luna august
2005 a crescut cu 3,0% iar
câștigul salarial mediu
nominal net a fost mai mare
cu 2,6% comparativ cu luna
iulie 2005.
� Raportul dintre

indicele câștigului salarial
mediu nominal net și indicele

preţurilor de consum, în luna
august 2005, a fost de
102,5%   faţă de luna
precedentă, de 85,9% faţă de
decembrie 2004 și de 64,0%
comparativ cu luna octombrie
1990.
� Preţurile de consum

al populaţiei, pe ţară, în luna
august 2005 au crescut cu
0,1% faţă de luna precedentă
și cu 8,9% faţă de luna
august 2004. În raport cu
luna decembrie 2004, rata
inflaţiei a fost de 5,2%, ceea
ce corespunde unei medii
lunare de 0,6%, comparativ
cu 0,7% în aceeași perioadă
din anul 2004.
� Numărul șomerilor

înregistraţi la sfârșitul lunii
august 2005 era de 10.129
persoane, în creștere cu 627
persoane faţă de luna
precedentă, iar rata
șomajului a fost de 4,9%
(4,6% în luna precedentă) și
de 4,2% pentru femei (3,8%
în luna   precedentă).

Vasile POP - director
DJS Maramureș

O.R.C. Maramureș ne informează
În perioada 01.01.1991 –

31.08.2005, în Registrul Comerţului
Maramureș s-au efectuat 122.654
operaţiuni, din care 43.983
înmatriculări, 73.398 menţiuni, 5.273
radieri.

Ponderea înmatriculărilor o constituie
S.R.L. 15.153 (49,67%) și persoane
fizice autorizate în baza Legii nr. 300/
2004 (AF/PF) 13.177 (43,19%).

În intervalul 01.08.2005 –
31.08.2005, s-au efectuat 7531
operaţiuni, din care 316 înmatriculări,
378 menţiuni și 59 radieri, adică mai
mult cu 3 decât în aceeași perioadă a
anului 2004.

Capitalul străin investit în judeţ în
perioada 01.01.1991 – 31.08.2005
este de 61.927.758 USD și
9.785.024 RON la un număr de 1.455
societăţi. Din punct de vedere al
capitalului investit, pe primele trei poziţii
se situează: Olanda, Turcia, Australia.
Din punct de vedere al numărului de
societăţi cu aport de capital străin,
primele trei ţări sunt: Italia, Germania,
Austria.

În luna august 2005 numărul

societăţilor cu aport de capital străin
constituite, a fost 18, iar volumul
capitalului străin investit în această
perioadă a fost de 10.190 RON.

În luna august 2005 s-au operat 59
radieri, din care 54 AF/PF, 5 SRL
motivul radieri i f i ind retragerea
autorizaţiei, fuziunea, faliment,
schimbare sediu în alt judeţ.

Societăţile comerciale care nu au
efectuat preschimbarea certificatelor
de înmatriculare și cele de înregistrare
fiscală până la data de 31 decembrie
2004, au fost dizolvate conform Legii
nr. 359/2004, privind simplificarea
formalităţilor de înregistrare în registrul
comerţului.

Potrivit art. 185 și art. 201 din Legea
nr. 31/1990, republicată, societăţile
comerciale cu răspundere limitată și
societăţile pe acţiuni au obligaţia
depunerii situaţiei financiare anuale la
Oficiul Registrului Comerţului. Dacă
societatea are o cifră de afaceri de
peste 100 miliarde de lei, este obligată
să publice un anunţ în Monitorul Oficial,
prin Oficiul Registrului Comerţului.

Din 13.734 societăţi comerciale, cu

obligaţia depunerii situaţiei financiare
anuale pe anul 2004, s-au conformat
5.676 societăţi, ceea ce reprezintă
41,33 %. Nedepunerea situaţiei
financiare anuale în termen de 6 luni
de la expirarea termenului atrage după
sine dizolvarea societăţii conform art.
237 din Legea nr. 31/1990
republicată.

Înaintarea acţiunilor de dizolvare la
tribunal pentru nedepunerea situaţiilor
financiare pe anul 2003 se face eșalonat
în ordinea înmatriculării societăţilor
comerciale în registrul comerţului.

Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Maramureș, prin Biroul
de asistenţă asigură îndrumarea
prealabilă privind formalităţile legale
pentru constituirea societăţi lor
comerciale și modificarea actelor
constitutive.

Totodată, se asigură redactarea
documentelor necesare înregistrării
firmelor noi și înscrierii de menţiuni, la
sediul instituţiei din Baia Mare, str.
Vasile Lucaciu nr. 82.

Maria Kelemen - director ORC
Maramureș



HERMES CONTACT 11

� Hotărârea Guvernului
nr. 539/09.06.2005 pentru aprobarea
Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă
socială și Normele metodologice de aplicare
a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/
2003 privind serviciile sociale (M.O. nr. 539/
23.06.2005)
� Ordinul nr. 3.108/14.06.2005 al

președintelui Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor, pentru punerea în aplicare a
Normelor privind constituirea, administrarea
și utilizarea Fondului de protecţie a victimelor
străzii (M.O. nr537/24.06.2005)
� Ordinul nr. 684/07.06.2005 al

ministrului administraţiei și internelor pentru
aprobarea Normelor metodologice privind
planificarea, pregătirea și intervenţia în caz
de accident nuclear sau urgenţă  radiologică
(M.O. nr. 538/24.06.2005)
� Hotărârea Guvernului nr. 562/

15.06.2005 pentru aprobarea Programului
privind sprijinirea asociaţiilor și
producătorilor agricoli din zona montană
pentru achiziţionarea de dotări specifice noi,
cu finanţare de la bugetul de stat (M.O. nr.
540/24.06.2005)
� Hotărârea Guvernului nr. 541/09.06.200

pentru aprobarea strategiei naţionale de
dezvoltare a sistemului de asistenţă socială
pentru persoanele vârstnice în perioada 2005-
2008 (M.O. nr. 541/27.06.2005)
� Ordinul nr. 1.691/16.06.2005 pentru

modificarea și completarea Normelor privind
procedurile simplificate de vămuire (M.O. nr.
542/27.06.2005)
� Ordinul nr. 28/14.06.2005 al

președintelui Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei pentru
aprobarea tarifelor la energia electrică livrată
consumatorilor captivi (M.O. nr. 543/
27.06.2005 al președintelui Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor pentru aprobarea
Normelor privind Fondul de Garantare (M.O.
nr. 546/28.06.2005)
� Hotărârea Guvernului nr. 543/

09.06.2005 privind aprobarea Strategiei de
informatizare a sistemului judiciar pe perioada
2005-2009 și organizarea și funcţionarea
Comisiei de monitorizare și implementare a
Strategiei (M.O. nr. 547/28.06.2005)
� Ordinul nr. 296/16.06.2005 al

președintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală pentru aprobarea
Procedurii privind înscrierea contribuabililor
în evidenţe speciale. Registrul de evidenţă
fiscală (M.O. nr. 549/28.06.2005)
� Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

59/23.06.2005 privind unele măsuri de
natură fiscală și financiară pentru punerea
în aplicare a Legii nr. 48/2004 privind
denominarea monedei naţionale (M.O. nr.
556/29.06.2005)
� Decizia Primului-ministru nr. 381/

28.06.2005 privind organizarea și
funcţionarea Departamentului pentru lupta

Acte normative publicate

în Monitorul Oficial

antifraudă (M.O. nr. 557/29.06.2005)
� Decizia nr. 276/16.06.2005 a Oficiului

Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării
Banilor, privind forma, conţinutul Raportului
de tranzacţii suspecte, privind operaţiunile
cu sume minime de 10.000 euro (M.O. nr.
558/29.06.2005)
� Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

61/23.06.2005 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 136/1995 privind
asigurările și reasigurările în România (M.O.
nr. 582/30.06.2005)
� Hotărârea Guvernului nr. 579/

23.06.2005 pentru aprobarea Acordului de
cooperare economică dintre Guvernul
României și Guvernul Republicii Ungare
semnat la Budapesta la 26 aprilie 2005 (M.O.
nr. 563/30.06.2005)
� Ordinul nr. 123/13.06.2005 al

Consiliului Concurenţei, pentru punerea în
aplicare a Regulamentului privind
procedurile de raportare și monitorizare a
ajutoarelor de stat. Registrul ajutoarelor de
stat (M.O. nr. 564/01.07.2005)
� Legea nr. 202/23.06.2005 pentru

modificarea art. 21 al. (2) din Legea nr. 290/
2004 privind cazierul judiciar (M.O. nr. 567/
01.07.2005)
� Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.

63/29.06.2005 pentru reglementarea unor
măsuri de reducere a cheltuielilor de personal
în anul 2005 (M.O. nr. 568/01.07.2005)
� Convenţia între România și Republica

Ungară privind controlul traficului de
frontieră rutier și feroviar (M.O. nr. 571/
04.07.2005)
� Ordinul nr. 156/14.06.2005 al

Comisiei Naţionale pentru Controlul
Activităţii Nucleare, pentru aprobarea
Normelor privind clasificarea deșeurilor
radioactive (M.O. nr. 571/04.07.2005)
� Hotărârea Guvernului nr. 610/

23.06.2005 pentru modificarea și
completarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 57/2003 privind Codul
fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
44/2004 (M.O. nr. 575/04.07.2005)
� Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

65/29.06.2005 privind modificarea și
completarea Legii nr. 53/2002 – Codul muncii
(M.O. nr. 576/05.06.2005)
� Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

66/29.06.2005 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2005 (M.O. nr. 577/
05.07.2005)
� Ordinul nr. 115/28.06.2005 al

Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici
și Mijlocii și Cooperaţie, privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcţionare
a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi
mici și mijlocii și cooperaţie (M.O. nr. 579/
05.07.2005)
� Legea nr. 210/04.07.2005 privind

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/
2005 pentru modificarea și completarea

Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală (M.O. nr. 580/
05.07.2005)
� Ordinul nr. 917 și 918/2005 al

ministrului finanţelor publice privind
publicarea situaţiilor financiare anuale.
Aprobarea Sistemului de raportare contabilă
la 30 iunie 2005 a agenţilor economici (M.O.
nr. 582/06.07.2005)
� Hotărârea Guvernului nr. 612/

23.06.2005 pentru modificarea și
completarea Hotărârii Guvernului nr. 182/
2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii
electronice (M.O. nr. 583/06.07.2005)
� Ordinul ministrului sănătăţii pentru

modificarea și completarea ordinului nr. 50/
2004 privind metodologia de trimitere a unor
categorii de bolnavi pentru tratament în
străinătate (M.O. nr. 583/06.07.2005)
� Ordinul ministrului educaţiei și

cercetării privind organizarea și desfășurarea
studiilor universitare de doctorat începând cu
anul universitar 2005-2006 (M.O. nr. 589/
07.07.2005)
� Ordinul ministrului agriculturii,

pădurilor și dezvoltării rurale pentru
aprobarea Regulamentului privind atribuirea
dreptului de gestionare a fondurilor de
vânătoare și organizarea licitaţiilor (M.O. nr.
590/07.07.2005)
� Decizia nr. 375/06.07.2005 a Curţii

Constituţionale referitoare la sesizările de
neconstituţionalitate a Legii privind reforma
în domeniile proprietăţii și justiţiei, precum
și unele măsuri adiacente (M.O. nr. 591/
08.07.2005)
� Legea nr. 194/23.06.2005 pentru

modificarea și completarea Legii protecţiei
muncii nr. 90/96 (M.O. nr. 592/08.07.2005)
� Ordinul ministrului finanţelor publice

nr. 864/20.06.2005 pentru aprobarea
procedurii privind regimul de declarare
derogatoriu (M.O. nr. 593/08.07.2005)
� Ordinul nr. 907/27.06.2005 al

ministrului finanţelor publice privind
aprobarea categoriilor de persoane juridice
care aplică reglementări contabile conforme
cu Standardele Internaţionale de Raportare
Financiară, respectiv reglementări contabile
conforme cu directivele europene (M.O. nr.
597/11.07.2005)
� Ordinul nr. 81/04.05.2005 al

Consiliului Concurenţei, pentru punerea în
aplicare a Instrucţiilor privind aplicarea art.
5 al. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996
(M.O. nr. 598/11.07.2005)
� Circulara nr. 23/2005 a Băncii

Naţionale privind rata dobânzii de referinţă
a B.N.R. valabil în luna iulie 2005 (8% pe
an) (M.O. nr. 597/11.07.2005)
� Ordinul ministrului administraţiei și

internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea
Dispoziţiilor generale privind instruirea
salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă
(M.O. nr. 599/12.07.2005)

BREV IAR
J U R I D I C
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• Din străinătate

CERERI

AUSTRIA

� Dorește să stabilească relaţii
cu compani i  d in România din
domeniul prelucrări i  lemnului.
(3783)
� Dorește să importe din

România produse cosmetice
(diverse creme și șampoane).
(3784)
BULGARIA

� Dorește cărbune de mină,
brichete de cărbune.  (3782)
CANADA

� Solicită legume și fructe
congelate (importuri pentru SUA și
Canada). (3794)

OFERTE

� Produce cazane pentru
preparat apă caldă - abur de joasă
și medie presiune. Execută lucrări
de instalaţii tehnico-sanitare și
încălzire. (970)
� Produce și comercializează

mobilier de bucătărie, dormitoare,
sufragerii, biblioteci, mobilier pentru
hoteluri, mic mobilier. (971)
� Execută lucrări construcţii

căsuţe de vacanţă, de grădină,
ciuperci din lemn, panouri gard și
porţi din lemn, cozi unelte, uși
sculptate, mobilă bucătărie de
esenţe de cireș, nuc, paltin, stejar.
(972)

INDIA

� Solicită ofertă de alcooli grași.
(3778)
ITALIA

� Solicită batiuri pentru mașini
de tăiat marmură, executate în baza
desenului clientului italian. (3785)
� Solicită tuburi din fontă ASTM-

A-48, diametru 990-1200, lungime
2200. (3786)
� Solicită uși și ferestre din lemn,

executate în baza desenului
partenerului italian. (3787)
� Solicită producţie de ștanţe și

matriţe pentru plastic, executate în
baza documentaţiei partenerului
italian. (3788)
� Solicită cooperare cu firme mici

pentru confecţii artizanale din blană.
(3789)
� Solicită freze melc monobloc +

cuţit roată pentru roţi dinţate. (3790)
� Caută producători români de

uși și ferestre din lemn. (3791)
� Solicită deșeuri de material

plastic. Dorește să cunoască firme
care prelucrează material plastic,
pentru a le cumpăra deșeurile.
(3792)
POLONIA

� Firmă de comerţ exter ior
dorește să ia legătura cu producători
și firme de prelucrat mase plastice
(componente auto, componente
pentru construcţia de mașini și
folosite în industria de mobilă), cu
firme din domeniul reciclării maselor
plastice. (3776)
� Societate din branșa

transporturilor și expediţiei dorește
să contacteze firme românești de
transport în vederea unei eventuale
colaborări în domeniu. (3777)
S.U.A.

� Solicită sisteme de transmisie,
distribuitori, lanţuri, manșoane de
legătură, ambreiaje, motoare, pivoţi,
cuzineţi. (3795)
� Solicită curele de transmisie,

piese de mașini. (3796)
� Solicită articole de artizanat,

cadouri, cherestea din lemn de
esenţă tare, placaje și furnir. (3797)
� Solicită piese turnate. (3798)
SLOVACIA

� Solicită cești pentru cafea /
ceai cu farfurioară, realizate din
porţelan și/sau ceramică (cantitate
100.000 buc/lună). (3793)
UNGARIA

� Dorește să cumpere folie de
aluminium necesară ambalării de
produse pentru casă. (3781)

COOPERĂRI

INDIA

� Caută agent, distribuitor sau
importator pentru motociclete /
motorete și scutere. (3780)
POLONIA

� Societatea confecţionează
îmbrăcăminte clasică pentru
bărbaţi. Intenţionează să înfiinţeze
reprezentanţă comercială în
România. (3775)

OFERTE

BULGARIA

� Producător principal în Bulgaria
de: unelte pentru filetare (racorduri,
ștanţe), unelte de așchiere / tăiere
(foreze, burghie); freze - modul
(pentru prelucrarea roţilor dinţate);
unelte  speciale (după desenul
clientului), doresc să stabilească
contacte de afaceri cu potenţiali
clienţi români - utilizatori sau dealeri
en gros. (3773)
INDIA

� Oferă coloranţi pentru industria
textilă, pielărie, industria hârtiei.
Produsele îndeplinesc normele
ecologice actuale. (3779)
POLONIA

� Producător de biciclete din
Polonia este interesat să intre pe
piaţa românească cu biciclete.
(3774)
UCRAINA

� Oferă vesela din st ic lă
(pahare, vaze) de dimensiuni
diferite. (3563)

� De închiriat sau vânzare în
zonă centrală în Baia Mare spaţiu
comercial în suprafaţă totală de
circa 800 mp și teren aferent (la
vânzare) în suprafaţă de 1100
mp. Spaţiul se pretează pentru
orice tip de activitate.Tel. 0740-
245921, 0788-121010.
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