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Topul firmelor din judeţul Maramureș - ediţia a XIV-a
În ziua de 14 septembrie a.c,

la Centrul de Instruire și
Marketing, Camera de Comerţ
și Industrie Maramureș a
organizat cea de-a XIV-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 - Dl Cristian Anghel,

Topul Firmelor pentru anul
2006 a avut la dispoziţie
bilanţurile  – la 31 decembrie
2006 – a 11.558 firme
maramureșene depuse la
Direcţia Generală a Finanţelor
Publice Maramureș.

Aplicând algoritmul stabilit
de comisia Naţională a Topului
organizat de CCIR și CCI
teritoriale, au rămas în concurs
doar 505 firme
maramureșene. Dintre
acestea, pe baza datelor de Continuare în pag. a 4-a

numeroase oficialităţi locale.
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.

bilanţ s-au selectat, conform
algoritmului 118 societăţi care
au ocupat locurile 1, 2, și 3
grupate pe domenii de
activitate și clase de mărime
în funcţie de numărul de
salariaţi.

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

Rivulus Dominarum 2007
Ca în fiecare an luna septembrie deschide

sezonul expoziţional de toamnă la Baia Mare
cu expoziţia de bunuri Rivulus Dominarum,
expoziţie care în acest an a ajuns la ediţia a
XV-a. De o vârstă cu Sărbătoarea Castanelor,
sărbătoarea municipiului Baia Mare si parte
componentă a acesteia pe domeniul
economico-comercial, Rivulus Dominarum
2007 a avut la această ediţie drept partener
de excelenţă firma Moeller.

Deschiderea oficială a expoziţiei a avut loc
în 28.09.2007 iar organizatorul - CCI
Maramureș s-a bucurat pentru a doua oară

de prezenţa la deschidere a Primului Ministru
al României domnul Călin Popescu Tăriceanu,
care a fost însoţit de o delegaţie din care au
făcut parte Ministrul Muncii, Familiei și
Egalităţii de Șanse domnul Paul Pacuraru,
doamna senator Norica Nicolai, doamna
prefect Bondi Gyongyike, domnul primar
Cristian Anghel și alte personalităţi.

La ediţia din acest an au participat firme
din Maramureș, Satu Mare, București, Cluj și
Arad acoperind o suprafaţă de 1600 mp
cuprinzând următoarele domenii: servicii de
asigurări; servicii bancare; servicii brokeraj;
producţie materiale de construcţie; instalaţii
termice instalaţii electrice; instalaţii sanitare;

șeminee; producţie mobilier; canapele;
accesorii mobilă; producţie tâmplărie
termopan; producţie și comercializare
îmbrăcăminte din piele; producători băuturi
alcoolice; produse de îngrijire personală;
produse de curăţenie; produse naturiste;
produse de lux uz casnic; automatizări clopote,
etc.

Partener de excelenţă: MOELLER
ELECTRIC SRL București - Comercializează
echipamente electrice pentru distribuţia
energiei și automatizări în aplicaţii industriale
sau în clădiri;

Parteneri media:
Naţional FM și Radio
Transi lvania;

Expozanţ i :
4A SRL Odoreu jud. Satu

Mare - șemineuri  cu elemente
de arzător import Franţa a
firmei de prestigiu Seguin
Duteriez.

ALMEX SERV SRL, Baia
Mare - importator și
distribuitor produse și
echipamente profesionale
pentru curăţenie;

B A L L E M N - B A L O G H
SNC Baia Mare - Bucătării, sufragerii,
mobilier hotelier, dormitoare, birouri, băi;

BILARDI TRADE SRL Baia Mare - băuturi
alcoolice (digestiv, pălincă) și vinuri Ungaria;
băuturi alcoolice (lichior, pălincă, brandy, rom)
și vinuri Italia;

BING BENG SRL Baia Mare - Automatizări
clopote, ceasuri de turn, ceasuri stradale,
interioare, afișaje lcd, sisteme de marcat
rezultate sportive, etc.;

CANAL 7 SRL Baia Mare - televiziune prin
cablu, Internet, telefonie, videotext, studio
propriu TL+, publicitate;

CORAMET IMPORT-EXPORT SRL Baia
Continuare în pag. a 3-a

2006, un an bun
economic pentru

Maramureș

Topul sistemului Camerelor de
Comerţ și Industrie din România a
ajuns la a XIV-a ediţie. Longevitatea
și credibilitatea Topului în timp și
spaţiu a dovedit că acesta nu a fost și
nu s-a confundat cu „întrecerea
socialistă” a întreprinderilor dinainte
de 1989, ci este oglinda schimbărilor
structurale și de esenţă a economiei
românești postdecembriste.

Topul reflectă starea de sănătate a
economiei românești la nivel naţional
și regional și judeţean, făcând o
clasificare reală și indubitabilă asupra
firmelor care participă la el prin
respectarea liberului consimţământ.

Topul firmelor din sistemul
Camerelor pornește de la analiza
economico-financiară a tuturor
societăţilor comerciale înregistrate în
Registrul Comerţului, exceptând
regiile autonome, societăţile bancare
și de intermediere financiară, de
asigurare-reasigurare, casele de
schimb valutar, servicii de investiţii
financiare, cu activitate jocuri de
noroc și pariuri, din învăţământ și
grupurile de interes economic (GIE).

El este întocmit în baza datelor
raportate de firme în bilanţurile
contabile și înregistrate la Direcţia
Generală a Finanţelor și la Registrul
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Comerţului. Acestea sunt clasificate
printr-un algoritm, în baza unor criterii
și condiţii de participare, aprobat de
Comisia Naţională pentru realizarea
Topului ediţia a XIV-a – 2006.

Ca să ajungem la finalul Topului
firmelor maramureșene am introdus în
program baza de date a rezultatelor
raportate de 11.558 societăţi, în
bilanţurile predate la DGFP,
reprezentând numai 73% din totalul
societăţilor comerciale înregistrate în
Registrul Comerţului.

Datele și informaţiile oferite de
bilanţurile contabile ne-au permis să
determinăm starea de sănătate a
economiei maramureșene pe anul 2006.

Parcurgând sinteza economică a
judeţului Maramureș pe anul 2006
oferită de DJS constatăm o evoluţie
pozitivă a principalilor indicatori
economici. Astfel producţia industrială
realizată a fost cu 5,4% mai mare ca în
anul precedent în valoare absolută și cu
5,3% în condiţii comparabile din punct
de vedere al numărului de zile
lucrătoare.

Cifra de afaceri totală, din industrie,
în termeni reali a fost mai mare cu
11,8% faţă de 2005.

Rezultatele sectorului de investiţii a
înregistrat o creștere cu 34,6%,
semnificativă pentru dezvoltarea
judeţului, dar și pentru starea de sănătate
a economiei noastre.

Exporturile de mărfuri au fost mai
mari cu 24,6%, dar sub nivelul de
realizare a importurilor care au crescut
cu 30,3% datorită unor impostori de
completare, dar și lohnului încă prezent
semnificativ în economia judeţului
nostru.

Un semnal negativ vine din sectorul
comerţului cu amănuntul, unde volumul
cifrei de afaceri a cunoscut o diminuare
cu 4,8% faţă de anul precedent, mai ales
la vânzările de produse alimentare unde
scăderea a fost de 6,6%.

În 2006 Maramureșul s-a motorizat
semnificativ. Cifra de afaceri a
întreprinderilor cu activitate principală
vânzări de autovehicole, motociclete și
piese de schimb și accesorii a fost mai
mare cu 46,0% în 2006 faţă de 2005.
Normal, că o dată cu creșterea parcului
de autovehicule, dar și scumpirii
carburanţilor, cifra de vânzare a acestui
articol a fost mai mare cu 17,9% faţă de
2005.

Și serviciile prestate către populaţie
au cunoscut o creștere semnificativă de
1,9%. Această cifră nu reflectă
realitatea. Sectorul acesta este cel mai
“poluat” de munca la negru. Toţi foștii
mici meseriași, cooperatori instalatori
de întreţinere și reparaţii din
întreprinderile de stat, pensionari sau
șomeri, lucrează pe cont propriu,  fără
să aibă o relaţie legală cu obligaţiile faţă
de stat. În acest sector se apreciază că

cifra de afaceri a acestora este de 25%-
28% și chiar mai mare.

Se știe că Maramureșul este un brand
al turismului din România. Această
calitate a făcut ca acest sector,
semnificativ pentru Maramureș, nu este
încă suficient de dezvoltat la nivelul
potenţialului natural, tradiţional, etno și
cultural, economic, cinegetic etc. Astfel,
sectorul cunoaște în 2006 o creștere a
capacităţii de cazare numai de 22,8%
faţă de 2005.

În anul 2006 a crescut  numărul de
salariaţi angajaţi în turism cu forme
legale, cu 2,4%. De reţinut că totuși, mai
sunt firme în turismul maramureșean
care au cifra de afaceri realizată, dar fără
salariaţi. Aceste 1549 de societăţi
comerciale fiind pensiuni, lucrează în
familie. Totuși  2260 de firme
înregistrează numai un (1) salariat
pentru a realiza cifră de afaceri de mii
de lei/ron. Este normal ca în acest sector
de activitate afacerile sunt de familie,
unde munca nu se plătește pe stat.

În tot timpul anului 2006,
Maramureșul a dus o acută lipsă de forţă
de muncă, mai ales, în industrie și
construcţii. În ultimii 5-6 ani forţa de
muncă, din România,  între 20-45 de ani,
calificată, realizează PIB în  ţări ca
Italia, Spania, Anglia, Franţa, Germania
ș.a. Nici mână de lucru necalificată nu
se mai găsește în judeţ. Lipsa forţei de
muncă a creat o problemă în dezvoltarea
capacităţilor existente și pune semn
mare de întrebare pentru viitorii ani și
pentru investitorii și investiţiile care se
profilează la orizontul anilor ce
urmează. Vom avea de realizat
proiectele din programele de finanţare
pentru România, venite din susţinerea
UE. Miliardele de euro vor veni din UE
din programele de finanţare. Cu cine
vom realiza aceste programe, când știm
că 2-3 milioane de români buni de
muncă sunt în afara ţării?

Întrând în analiza principalilor
indicatori cuprinși în bilanţurile depuse
de societăţile comerciale
maramureșene, să vedem cum se
prezintă ei și ce contribuţie au adus la
starea de sănătate a economiei judeţului.

Cu toate că numărul societăţilor
comerciale care au depus bilanţ în 2006
a crescut cu 11.19% faţă de 2005,
aproape 4400 nu au depus nici un
formular bilanţier care să dovedească că
există și că au avut sau nu activitate în
anul trecut.

Din cele 11559 de societăţi
comerciale care au depus bilanţ, numai
9191 au raportat cifra de afaceri mai
mare de 1 leu. Restul de 2368 nu au
înregistrat nici un leu la cifra de afaceri.
Unele dintre acestea se află în această
situaţie de existenţă fără să raporteze
activităţi.

Au raportat profit 6694 de firme care
se ridică la valoare de 502 milioane de
lei. În aceeași perioadă, alte 3476 de
societăţi comerciale realizează o

pierdere de 87 milioane de lei. La
acestea se adaugă alte 1389 de societăţi
care nu aduc nici un profit și nici pierderi.
Încheie bilanţul anual cu zero. Acestea
din urmă sunt niște specimene care nu
au nici un corespondent în cărţile de
economie. Încheie anul bugetar cu
cheltuieli egale cu veniturile! Și nu sunt
puţine la număr.

Dintre firmele cu rezultate (cifră de
afaceri, profit / pierdere ș.a.), aplicând
algoritmul aprobat la nivel naţional de
comisia naţională a CCIR au fost
selectate 118 firme pentru Topul nostru,
reprezentând firmele cele mai bune din
judeţ. Și ca afirmaţia să fie mai
convingătoare vă informăm că cele 118
firme reprezintă 1,01% din numărul de
societăţi care au prezentat bilanţ
contabil. Dar ele aduc un aport la cifra
de afaceri a judeţului nostru de 23,4%,
de 38% din profitul brut și 14,5% din
numărul de salariaţi din judeţ raportaţi
în bilanţurile contabile. Considerăm că
nu mai trebuie să demonstrăm că cele
118 firme reprezintă o forţă reală în
economia judeţului și merită toată
aprecierea și consideraţiunea noastră.
Jos “clopul” în faţa lor!

Ca să fim mai convingători cu
susţinerea celor 118 firme din Top,
arătăm că primele 10 firme profitabile
din Topul firmelor  2006, organizat de
noi, reprezintă 14,2% din realizările
tuturor societăţilor care au raportat
profit. Reţinem atenţia, că toate cele 10
firme sunt membre a Camerei de Comerţ
și Industrie Maramureș.

De asemenea, primele trei firme aflate
în topul general sunt: Moeller Electro
Producţie SRL, Italsofa România SRL
și Cozmircom SA. Acestea, împreună
reprezintă 9,7% din cifra de afaceri a
judeţului și 18,5% din profitul brut
total, având 4,4% din totalul salariaţilor
judeţului. Atenţei! Cele trei firme sunt
membre ale CCI Maramureș și a
Colegiul de Conducere. La aceste firme
se mai adaugă alte 5 firme din Colegiu
care au ocupat locul I-III în domeniul
lor de activitate. Este o onoare și o stimă
pentru instituţia noastră că avem astfel
de firme membre a CCI MM și în
organul de conducere al Camerei. Sunt
un model și exemplu demn de urmat și
de alte firme pe care le așteptăm să vină
alături de noi.

Dar cum am mai spus, Topul firmelor
din sistemul cameral din România, oferă
prilejul de a face și o analiză a stării de
sănătate a economiei judeţului. De
aceea, revenind la informaţiile oferite
de statistica evenimentului, ne oprim la
câteva domenii de substanţă în economia
judeţului pentru a constata care este
starea existentă și înregistrată în
bilanţurile contabile pentru anul 2006.

Industria alimentară și a băuturilor
are înregistrate la ORC Maramureș 311
societăţi comerciale, din care au

Continuare în pag. a 6-a



HERMES CONTACT 3

Rivulus Dominarum 2007
Urmare din pag. 1

Mare - vopsele, lacuri, diluanţi,
oxizi, adezivi, materiale pentru
termoizolaţii și întreţinerea
locuinţei și automobilelor;

DAMINI PROD COM SRL
Hideaga jud. Maramureș -
producţie publicitară;

DRUCOM SRL Baia Mare -
Tâmplărie PVC cu geam
termopan;

DUKE EXPERIENCE SRL
Baia Mare - Producător de mobilă;
Accesorii mobilă, feronerie BLUM,
electrocasnice ARISTON,
incorporabile în mobilier, mese și
scaune;

ELSYLINE SRL Baia Mare -
Agenţie de publicitate;

FEJES & COMPANY SRL
Baia Mare - Distribuitor autorizat
al produselor Indeco: dulapuri
înzidite cu uși glisante;

FLEET OUT SRL Baia Mare -
piese auto;

GERADIS SRL Baia Mare - uși
garaje rezidenţiale, industriale;
construcţii civile, industriale;
tâmplărie PVC, aluminiu;

GOLDEN LEATHER EXIM
SRL Brașov, Punct de lucru: Cluj-
Napoca - Confecţii haine din piele;

HEMEL COSMETICS
(CRISTOFER MLM SRL) Baia
Mare - Distribuitor produse
cosmetice Hemel Cosmetics;

HYPERICUM IMPEX SRL
Baia Mare - Produce ceaiuri din
plante medicinale, la vrac și la
doze, simple și în combinaţii
pentru diferite afecţiuni și siropuri
naturale obţinute din fructe prin
presare la rece.

INFOCONSTRUCT București
- Catalogul firmelor din domeniul
construcţiilor INFOCONSTRUCT;
Servicii de publicitate;

IPD-Tec SRL Fărcașa, jud.
Maramureș - Pompe de căldură;
Boiler igienic pentru
înmagazinarea apei calde;
Sisteme încălzire prin radiatie;
Tehnică în aerisirea controlată a
mediului locuibil;

IRO PLUS TRANSILVANIA
SRL - Șomcuta Mare - Materiale
de construcţii;

MARCO SRL Mara, jud.
Maramureș - mobilier de grădină
și construcţii din lemn;

MOBAM SA Baia Mare -
Producător de mobilă din lemn
masiv de rășinoase; Mobilier
rustic din stejar: bibliotecă,
sufragerii, camere de zi, mic
mobilier; Mobilier masiv: stejar,
nuc; Finisaje naturale și ecologice;

NAPPA CONF SRL Sebiș, jud.
Arad - confecţii piele și blană;

NOBEL CORPORATION

IMPORT EXPORT SRL
București - sisteme de
hiperfiltrare și dedurizare. Nobel
Corporation oferă soluţia pentru
o apă care din punct de vedere
fizico-chimic, microbiologic și
radiologic este sigură pentru băut
și pregătirea hranei.

NOVISTAR PROD COM SRL
Baia Mare - SANO - produse
profesionale pentru întreţinerea
curăţeniei; PISZKE - consumabile
profesionale pentru sectorul
hoteluri, restaurante, cantine;

OSIM București - Broșuri
protecţia proprietăţii industriale;
marca comunitară; desene și
modele comunitare;

PRIVAMI SRL Baia Mare -
importator direct și distribuitor en-
gros și en-detail pentru o gamă
bogată de scaune, mese, măsuţe,
mobilier modern, de office și

home office, fotolii, mobilier
casnic, din mărci de prestigiu
recunoscute, reprezentând pe
plan local mărcile idPoint Italia,
Antares;

PROELECTRO PROD SERV
SRL Baia Mare - Este parteneră
EIBA pentru realizarea sistemelor
de home management. Oferă
consultanţă, proiectare, execuţie
și service pentru: Automatizări
industriale și electrificări;
Sisteme de building management;
Sisteme de detecţie efracţie;
Sisteme de detecţie și stingere
incendiu; Sisteme de
supraveghere video;

RELOTEX SRL Baia Mare -
Încălzire pe Infraroșu; Confecţii
bărbaţi și femei;

REMAT MARAMUREȘ SA
Baia Mare - profile din aluminiu
pentru geam termopan; accesorii
pentru profile aluminiu; diferite
obiecte pentru decoraţiuni
interioare și exterioare din
marmură minerală WALIN -
pervaze, placări trepte, măsuţe,
plăci etc.;

R J DESTOCK SRL Baia Mare
- comerţ cu amănuntul și cu
ridicata vinuri de Bordeaux și de
Charante;

SIMEX GRUP SRL Șimleu
Silvaniei, jud. Sălaj - Compania
produce o gamă largă de
mobilier: dormitoare, sufragerii,
biblioteci, camere de zi, grupe de
colţ, scaune etc., într-o paletă
variată de stiluri și culori,
executate din stejar, nuc, cireș,
fag etc.;

STORO Baia Mare - partener
unic de vânzări în România al
firmei germane Sto Ag. Oferă
sisteme complete de:
termoizolaţie, acoperire a
pardoselilor, înlăturare a igrasiei
și asenarea pereţilor, hidroizolaţii,
reparare a fisurilor, fonoizolaţie,
grunduri și vopsele lavabile
pentru interior și exterior,
tencuieli decorative, materiale
decorative pentru interior și
exterior, materiale pentru
protecţia și decorarea lemnului.

TECHNOSAM SRL Satu Mare
- PRODUCŢIE, SERVICII, COMERŢ:
acţionări și automatizări
electrice, pneumatice și
hidraulice, compensare energie
reactivă, instalaţii electrice de
alimentare și distribuţie, audituri
energetice, instalaţii de aer
comprimat, instalaţii electrice
pentru medii potenţial explozive,
instalaţii de climatizare și
ventilare, instalaţii de legare la
pământ, tensometrie rezistivă,
senzori, traductoare.

TERAX SRL Cluj-Napoca -
sisteme de ventilaţie MELTEM.
Sistemul de ventilaţie cu
recuperare de căldură M-WRG de
la MELTEM poate fi instalat
foarte ușor, fără tubulatură
suplimentară, poate fi instalat și
în construcţii existente, consum
redus de energie, volume ventilate
până la 100mc/h.

VINDEX ROMANIA SRL Satu
Mare - Distribuitor de șerveţele;

VÎRSTEANA SERV SRL
Sighetu Marmaţiei - produce și
comercializează o gamă
diversificată de produse de
mobilă tapiţată.

WIGMOND SRL Baia Mare -
Produse cosmetice și coafură;

Dotări și accesorii saloane
coafură, cosmetică; Aparatură și
mobilier pentru saloane de
înfrumuseţare; Produse și
instrumente pentru construirea
unghiilor tehnice;

ZEPTER INTERNATIONAL
ROMANIA IMPORT EXPORT
SRL București - sisteme de gătit
și de vidare a hranei; robotul
multifuncţional MixSy; servicii de
porţelan; seturi de tacâmuri;
accesorii de bucătărie;

ZLAMPAREŢ GRIGORE Baia
Mare - picturi, bijuterii Energetix;

* * *
Salonul financiar-bancar

și de asigurărI
ALLIANZ ŢIRIAC

ASIGURĂRI SA Baia Mare -
asigurări și pensii;

ASIROM SA Baia Mare –
ASIROM un Nume cu Renume pe
piaţa asigurărilor din România;

ASITRANS Asigurări Baia
Mare - soluţii complete pentru
toată gama de produse non-viaţă.

BANCA COMERCIALĂ
ROMÂNĂ SA Sucursala
Judeţeană Maramureș Baia Mare
- Servicii bancare, pensii private,
fonduri de investiţii;

BRD Fond de Pensii Baia
Mare - pensii private;

C E C - o bancă de tradiţie
Baia Mare - credite în lei și valută,
carduri de debit și de credit,
transfer rapid de bani - pentru
persoane fizice și juridice;

FNGCIMM SA București,
REPREZENTANŢA BAIA MARE -
Fondul Naţional de Garantare a
Creditelor pentru IMM este un
instrument al Guvernului pentru
implementarea politicilor sale de
sprijinire a dezvoltării sectorului
IMM.

INTERAMERICAN Baia Mare
- Intermediere și încheiere:
asigurări de viaţă, asigurări
generale, asigurări private de
sănătate, pensii private;

INTERCAPITAL INVEST SA
Agenţia Baia Mare - Intermediere
tranzacţii cu acţiuni și obligaţiuni
listate la Bursa de Valori
București și sistemul Rasdaq și a
tranzacţiilor cu instrumente
derivate la Bursa Monetar -
Financiară și de Mărfuri Sibiu;

PROCREDIT BANK SA
Sucursala Baia Mare - Servicii
bancare;

RAIFFEISEN Banca pentru
Locuinţe SA București - conturi
de economisire creditare;

* * *
SALONUL DE ARTĂ

TRADIŢIONALĂ
În cadrul Salonului, 7 meșteri

populari au expus următoarele
produse: covoare, ceramică,
bijuterii, cusături, mobilier de
grădină, sculptură în cupru.
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Continuare în pag. a 5-a

Urmare din pag. 1

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 -
IZOTEROM SRL (11 prezenţe)

- diplomă de excelenţă pentru cele
mai profitabile companii - ITALSOFA
ROMANIA SRL, COZMIRCOM SA,
MOELLER ELECTRO PRODUCTIE SRL

- diplomă de excelenţă pentru cea mai
importantă investiţie a anului - ORIZONT
SIGHETU MARMATIEI SRL

- diplomă de excelenţă pentru
managerul anului - Dumitru Matei -
RAMIRA SA, IZOTEROM SRL, DEBITARE SRL,
MEK-MATEI SRL

- diplomă de excelentă pentru femeia
manager a anului - Sofia Bondre -
PRIMATECH SRL

- cel mai tânăr manager - Călin
Scarlat - CADOMAR SRL

- Trofeul Creativităţii - ROMDIL PROD
SRL

Seara s-a încheiat cu Balul Laureaţilor
Topului desfășurat la Restaurantul Mara.

Ne-au fost alături în calitate de
parteneri:

Vă prezentăm în continuare firmele
premiate la cea de-a XIV-a ediţie a
Topului Firmelor din Judeţul  Maramureș:

CERCETARE, DEZVOLTARE SI HIGH-
TECH

Tehnologia Informatiei
Intreprinderi mijlocii
1. INDECO SOFT SRL - BAIA MARE;
Intreprinderi mici
1. SINTEC SRL - BAIA MARE;
2. REPKA ELECTRONICS SRL - BAIA
MARE;
Microintreprinderi
1. ARHIMEDES SRL - BAIA MARE;
Industria de echipamente electrice si

optice
Intreprinderi foarte mari
1. MOELLER ELECTRO PRODUCTIE SRL -
SARBI;

Intreprinderi mijlocii
1. ELECTRO SISTEM SRL - BAIA MARE;
Intreprinderi mici
1. PRIMATECH SRL - BAIA MARE;
Microintreprinderi
1. MARAREBO SRL - BAIA MARE;

Telecomunicatii
Intreprinderi mijlocii
1. CANAL 7 SRL - BAIA MARE;
Microintreprinderi
1. RADVIOR-COM SRL - BAIA MARE;
2. TV-ASTY SRL - BAIA MARE;

INDUSTRIE
Industria extractiva, de prelucrare a
titeiului si cocsificare a carbunelui

Intreprinderi mici
1. P.T.S. SA - BAIA MARE;
2. CUART GRUP SA - BAIA MARE;
Microintreprinderi
1. STUR SRL - BAIA MARE;

Industria produselor primare
Intreprinderi mijlocii
1. AC HELCOR SRL - BAIA MARE;
1. C.M.C SRL - CARBUNARI;
Intreprinderi mici
1. EUROFOAM SRL - BAIA MARE;
Producerea, transportul si distributia
energiei electrice, termice, a gazelor

naturale si a apei
Intreprinderi mari
1. VITAL SA - BAIA MARE;
Industria metalurgica, a constructiilor

metalice si a produselor din metal
(exclusiv masini, utilaje si instalatii)

Intreprinderi mari
1. RAMIRA SA - BAIA MARE
Intreprinderi mijlocii
1. SISTEM GRUP IMPEX SRL - BAIA MARE;
1. COZMIRCOM SA - BAIA MARE;
2. MIMO SRL - SIGHETU MARMATIEI;
3. MECANICA-SIGHETU SA - SIGHETU
MARMATIEI;
Intreprinderi mici
1. DEBITARE SRL - BAIA MARE;
1. MEK-MATEI SRL - BAIA MARE;
2. DIAFAN SRL - BAIA MARE;
3. MENEFMAR SA - BAIA MARE;
Microintreprinderi
1. FAGET SUD SRL - SIGHETU MARMATIEI;

Industria de masini si echipamente
Intreprinderi mijlocii
1. ADISS SA - BAIA MARE;
Industria lemnului si a produselor din

lemn, a celulozei, hartiei si a
produselor din hartie, silvicultura si

exploatare forestiera
Intreprinderi mijlocii
1. I.A.N.I.-SIG SRL - SIGHETU MARMATIEI;
Microintreprinderi
1. DENCOVA SRL - BISTRA;
2. ATELIER-PIN SRL - BAIA MARE;
3. TIMISUL NORDIC SRL - MOISEI;

Industria mobilei
Intreprinderi foarte mari
1. ITALSOFA ROMANIA SRL - BAIA MARE;
2. PLIMOB SA - SIGHETU MARMATIEI;
Intreprinderi mijlocii
1. VIRSTEANA SERV SRL  - SIGHETU
MARMATIEI;
Intreprinderi mici
1. F.A.C. EST SRL - PRIBILESTI;
Microintreprinderi
1. KLAR DESIGN SRL - BAIA MARE;

Industria produselor textile si de
tricotaje, a confectiilor de

imbracaminte si a blanurilor
Intreprinderi mijlocii
1. GOTECH SRL - BAIA MARE;
2. WORKING BLUE SRL - ULMENI;
3. STIL AURA SRL - BAIA MARE;
3. MIRASMAR IMPEX SRL - BAIA MARE;
Intreprinderi mici
1. STITCHART SRL - BAIA MARE;

Industria pielariei, incaltamintei,
articolelor de voiaj si marochinarie

Intreprinderi mijlocii
1. SOCIETATEA COOPERATIVA
MESTESUGAREASCA MOGOSA - BAIA
MARE;
Microintreprinderi
1. EURO MODLINE SRL - BAIA MARE;

Industria alimentara, a bauturilor si a
tutunului

Intreprinderi mijlocii
1. FERMA ZOOTEHNICA SRL  - BAIA
MARE;
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1. ROMDIL COM SRL - BAIA MARE;
2. EMADIA SRL - BAIA MARE;
2. ROMDIL PROD SRL - BAIA MARE;
Intreprinderi mici
1. FOOD DISTRIBUTIONE SRL - BAIA
SPRIE;
2. SEINEANA SRL - SEINI;

2. SEINEANA IFIS SRL - SEINI;
3. MARUANI COM SRL - BAIA MARE;
3. PUFULETE SRL - BUSAG;

Edituri, tiparirea, reproducerea
inregistrarilor pe suporti si activitati

conexe
Intreprinderi mici
1. CECONII SRL - RECEA;
2. EUROTIP SRL - BAIA MARE;
3. GRAIUL MARAMURESULUI SRL - BAIA
MARE;
Microintreprinderi
1. DIVAS SRL - BAIA MARE;

AGRICULTURA, PESCUIT,
PISCICULTURA

Cultivarea plantelor, cresterea
animalelor, fabricarea produselor
pentru hrana animalelor si servicii

conexe
Intreprinderi mijlocii
1. BILARDI PRODUCT SRL - BAIA MARE;
Intreprinderi mici
1. COMBIMAR SA - BAIA MARE;

CONSTRUCTII
Lucrari de constructii

Intreprinderi mari
1. DRUMURI-PODURI MARAMURES SA
- BAIA MARE;
Intreprinderi mijlocii
1. INTREPRINDERE MONTAJ-INSTALATII
SA - MOCIRA;
2. INSERV GROUP SA - BAIA MARE;
3. AGIFCO SA - BAIA MARE;
3. EMSENS PROD SRL - BAIA MARE;
Intreprinderi mici
1. GERASA SRL - BAIA MARE;
2. POPCON SRL - BAIA MARE;
Microintreprinderi
1. SIMCAROM SRL  - SIGHETU
MARMATIEI;

Lucrari de instalatii
Intreprinderi mijlocii
1. IZOTEROM SRL - BAIA MARE;
2. ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII SA
- BAIA MARE;

Intreprinderi mici
1. I.C.E.P. SRL - BAIA MARE;
Microintreprinderi
1. GAS SRL - BAIA MARE;
2. TEHNIC-TERMO-INST SRL  - BAIA
MARE;

SERVICII
Transporturi si activitati anexe

transporturilor
Intreprinderi mijlocii
1. HAGERO SRL - SARBI;
2. TRUCK SPED SRL -
FARCASA;
Intreprinderi mici
1. INTERVALCO SA - BAIA
MARE;
2. D & F DALLFRANCO -
2000 SRL - BAIA MARE;
Microintreprinderi
1. MARASPED
INTERTRANS SRL - BAIA
MARE;

Servicii profesionale prestate in
principal intreprinderilor

Intreprinderi mijlocii
1. CEPRONEF SA - BAIA MARE;
Intreprinderi mici
1. ARHIMAR SERV SRL - BAIA MARE;
2. BINNOVA SA - BAIA MARE;
3. TECHNOCAD SA - BAIA MARE;
Microintreprinderi
1. SIRON CONSULTING SRL - BAIA MARE;

Servicii generale
Intreprinderi mici
1. AUTO BECORO SRL - BAIA MARE;
Microintreprinderi
1. MARTEXIN SA - BAIA MARE;
2. MASIMO SRL - BAIA MARE;
3. M.C.B. SA - BAIA MARE;
Servicii de colectat si reciclat deseuri,

salubritate
Intreprinderi mari
1. DRUSAL SA - BAIA MARE;
Intreprinderi mici
1. REMAT MARAMURES SA - BAIA MARE;
2. CORESERV SRL - BAIA MARE;
2. RECOMAT SRL - BAIA MARE;
3. ROMSALSERV SA - BAIA MARE;

Sanatate
Intreprinderi mici
1. JERSEY-TRANSYLVANIA LTD SRL - BAIA
MARE;

COMERT, EXPORT, TURISM
Activitati de intermediere in comertul

cu ridicata
Microintreprinderi
1. INTER FORESTA SRL - BAIA MARE;
2. CADOMAR SRL - BAIA MARE;

Comert cu ridicata al produselor
agricole brute, animalelor vii,

produselor alimentare, bauturilor si
tutunului

Intreprinderi mici
1. BILARDI TRADE SRL - BAIA MARE;
2. DEVENDI SRL - BAIA MARE;
Microintreprinderi
1. SICHER IMPEX SRL - BAIA MARE;

Urmare din pag. a 4-a 2. LACFER-COM SRL - BAIA MARE;
Comert cu ridicata al produselor

altele decat cele alimentare
Intreprinderi mijlocii
1. ORIZONT SIGHETU MARMATIEI SRL -
SIGHETU MARMATIEI;
Intreprinderi mici
1. MARAVET SRL - BAIA MARE;
2. B&K ELECTRO SYSTEM SRL - BAIA
MARE;
2. CORAMET IMPORT-EXPORT SRL - BAIA
MARE;
3. CRESSENT IMPORT-EXPORT SRL -
BAIA MARE;
Microintreprinderi
1. MECONST SRL - BAIA MARE;
2. ENTECH SRL - BAIA MARE;

Comert cu autovehicule, piese si
accesorii de schimb si carburanti

pentru autovehicule
Intreprinderi mijlocii
1. ATP - EXODUS SRL – SASAR;
Intreprinderi mici
1. THAERON SRL - BAIA MARE;
Microintreprinderi
1. RAVENNA SRL - BAIA MARE;

Comert cu amanuntul in magazine
specializate, nespecializate, precum

si neefectuat prin magazine
Intreprinderi mari
1. HOFER-H.I. SRL - BAIA MARE;
Intreprinderi mijlocii
1. GAJ COMIMPEX SRL - BAIA MARE;
2. MARA-LIBRIS SA - BAIA MARE;
Intreprinderi mici
1. ELANKO SRL - RECEA;
1. RIMINI IMPEX SRL - BAIA MARE;
2. PHARMACLIN SRL - BAIA MARE;
3. ATENA-LUX SRL - BAIA MARE;

Agentii de turism
Microintreprinderi
1. MARA INTERNATIONAL TOUR SRL -
BAIA MARE;

Restaurante, baruri, cafenele
Intreprinderi mici
1. TOURISM SERVICES ALPINA SRL -
SIGHETU MARMATIEI;

***
Principalii exportatori din judeţul

Maramureș în anul 2006
ITALSOFA ROMANIA SRL – BAIA MARE
MOELLER ELECTRO PRODUCTIE SRL -
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activitate, cu cifră de afaceri,
257, profitabile 191 și cu
pierderi brute 89. În sector
lucrează 3411 salariaţi, cei
mai mulţi sunt angajaţi în
industria morăritului și a
panificaţiei – cca. 60%.
Sectorul carne și produse din
carne și cel al morăritului și
panificaţia asigură 80,2% din
cifra de afaceri din grupa de
activitate – industria
alimentară. Sectorul băuturi
cuprinde 31 de societăţi
comerciale, aducând un aport
de 35,5 milioane de lei, din
care 88,7% cele 22 de firme
producătoare de băuturi
alcoolice.

La această grupă, 17 firme
realizează pierderi, din care
11 societăţi din 30 se află în
sectorul băuturilor alcoolice
și “realizează” aproape 1
milion de lei, ceea ce
reprezintă 40% din profitul
realizat de cele 16 firme
profitabile.

O situaţie ciudată
înregistrează și sectorul lapte
procesat. Aici firmele care
pierd, înregistrează 70% din
profitul brut al societăţilor
profitabile din sector,
înregistrat de 7 firme.

Industria lemnului care
cuprinde silvicultura și
exploatarea forestieră,
mobila și prelucrarea
lemnului, este reprezentată
de 808 societăţi, din care
numai 640 raportează cifra
de afaceri de peste 998
milioane de lei, cu un profit
de 65,3% milioane de lei și o
pierdere de 4 milioane de lei.
Aceste rezultate sunt
realizate cu 12583 salariaţi.

Cele 120 firme din
industria mobilei realizează
55,8 din cifra de afaceri a
grupei și 15% a judeţului.
Aici lucrează 6304 angajaţi,
cca. 8,2% din salariaţii din
judeţ. Sectorul mobilă este cel
ce deţine pierderea cea mai
importantă de forţa de muncă
calificată din ceea ce se
înregistrează în judeţ.

Un sector cu care judeţul
nostru iese mereu în faţă, este
turismul, la care se adaugă
restaurantele și hotelurile.
Datele statistice ne arată că
acesta este un sector anemic
dezvoltat și cu probleme
mari. Nu est un sector al
economiei judeţului dinamic
și reprezentativ faţă de
posibilităţile naturale și
umane din judeţ și zonă.

2006, un an bun economic pentru Maramureș
Urmare din pag. a 2-a Numai 28 de societăţi

comerciale funcţionează la
lumina zilei, din cele 39
înscrise la Registrul
Comerţului. Contribuţia la
cifra de afaceri este scăzută,
de numai 6,45 milioane de lei,
cu un profit brut de 411000
lei și o pierdere de 186 mii
lei. Lucrează 116 angajaţi cu
carte de muncă în 21 de
societăţi de turism. Astfel, 7
firme lucrează fără salariaţi.

Nici la sectorul hoteluri
situaţia nu este mai vizibilă
sau mai bună. Din 135 de
hoteluri înregistrate la ORC
Maramureș, numai 79 au
depus bilanţ contabil. Restul
de 56 de hoteluri unde oare
au dispărut? Cifra de afaceri
realizată de cele 79 de
hoteluri a fost, în 2006, de
24,5 milioane de lei, cu un
profit de 2,0 milioane de lei
(realizat 58 de firme), dar și
524.000 lei (înregistrat de 52
de firme). Din cele 79 de
societăţi hoteliere, lucrează
cu salariaţi 68, 11 hoteluri nu
au salariaţi. O altă anomalie
incredibilă!

La capitolul restaurante,
din 504 firme înregistrate,
numai 413 au încheiat anul
trecut cu cifra de afaceri de
61,9 milioane lei din care 237
cu un profit brut de 2,5
milioane lei. Alte 202 de
societăţi comerciale din
domeniu au pierderi de 2,7
milioane de lei la care se
adaugă cele 90 de restaurante
fără afaceri. Iată că există și
restaurante în care probabil
că patronii beau și mănâncă
alături de clienţii lor pe gratis
(sic!). Cu toate acestea, în
restaurantele din Maramureș
lucrează 1566 de angajaţi în
357 din cele care au raportat
salariaţi cu carte de muncă.
Celelalte 56 de restaurante
care raportează producţie, nu
au salariaţi, dar există!

Un sector în care munca la
negru este la ea acasă, nu
numai la noi ci și în România,
se pare că nu ocolește și
judeţul nostru este cel al
construcţiilor. Cifrele pe care
ni le pun la dispoziţie
bilanţurile contabile sub
semnătura executivului
firmelor ne arată, că în 2006,
în Maramureș, din cele 951
de societăţi comerciale din
sectorul construcţii înscrise
la Registrul Comerţului, au
avut de lucru și au raportat
cifră de afaceri numai 697.
Restul de 254 de firme unde

or fi oare, acum când
investiţiile sunt cele mai
dinamice în dezvoltarea
economiei românești? Se află
în economia subterană sau
încă nu au încheiat anul
financiar 2006?

Totuși cele care au rămas
să lucreze la “lumină” au
realizat o cifră de afaceri
meritorie de peste 488
milioane lei. Dintre aceste
firme, numai 526 au raportat
beneficii care însumează 43,3
milioane lei profit, iar alte
303 firme pierderi pe
“hârtia” bilanţului contabil
de aproape 4 milioane de lei.
Și ca tabloul evaziunii să fie
complet, 34 de firme de
construcţii din judeţul nostru
fac producţie fără salariaţi.
Managerii acestor firme sunt
demni de cartea recordurilor
că reușesc să realizeze case
fără constructori.

Nu cred că trebuie să uităm
în această prezentare de
sectorul industriei textile
unde lohnul românesc “s-a
luptat” cu BNR care a ţinut
leul românesc la cotele cele
mai înalte, faţă de euro și
dolar, aruncând
profitabilitatea firmelor în
zona incredibilului. Astfel,
din cele 226 de firme
înregistrate la ORC, numai
188 au raportat o cifră de
afaceri, care s-a subsumat la
184,4 milioane de lei.
Surprinzător, cu toate că în
cursul anului, mulţi patroni
din acest sector anunţau
falimentul datorită
insolvabilităţii provocate de
raportul leu / euro, impus de
o piaţă de capital ireală, 150
de firme din industria textilă
au încheiat cu un profit brut
total pe sector de 14 milioane
de lei. Dar, totuși 56 de firme
din sector au dorit să
confirme, prin cele 3,4
milioane pierderi, că lohnul,
la unii producători din
sistem, aduce falimentul în
evidenţa lor contabilă. Poate
că așa o fi! Alţii au misiunea
și sunt chemaţi prin
atribuţiunile lor legale, să afle
adevărul, nu numai în acest
sector, ci în toate domeniile
de activitate, mai ales în
comerţ, servicii în general și
servicii către populaţie în
special unde arbitrariul în
respectarea disciplinei și
înregistrării sunt la ele acasă.
Evaziunea fiscală în aceste
sectoare este și ea la ea acasă.

Suntem de aproape un an

membră a UE. Știm cum și
când și de ce am intrat în UE.
Știm că, mai mult ei ne-au
vrut, cei 15 UE și mai puţin
noi. Noi am făcut puţin din
ceea ce trebuie să realizăm
pentru a fi demni și capabili
de a ne defini ca ţară
europeană, de elită, pentru a
accede la UE. Ni s-au arătat
tot felul de atenţionări, de
“trageri de mânecă”, ni s-au
arătat steaguri sau cartonașe
penalizatoare, în cele trei
culori – verde, galben și
roșu. Ne-au fost acordate noi
programări de termene de
îndepliniri a obligaţiilor
asumate. Dar multe din
acestea nu s-au realizat. Nici
nu avem cum. Ne trebuia o
decizie politică hotărâtă care
să pună la treabă pe toţi cei ce
eram îndrituiţi și delegaţi să
facă și să realizeze condiţiile
pe care le-am negociat și
însușit. Trebuie pus întreg
poporul, mecanismele
funcţionale în mișcare pentru
a realiza o Românie demnă
de a deveni o ţară europeană.

Politicienii, guvernanţii și
președinţia  se luptă pentru a
realiza obiectivele proprii  -
orgoliile și egoismul lor.
Interesul de grup sau de
familie a fost mai puternic,
decât datoria și obligaţia de a
realiza o Românie prosperă și
capabilă să devină o ţară a UE.
S-a reușit să se realizeze o ţară
și un popor dezbinat. Avem 2
Românii care merg în paralel.
Astăzi, românii sunt
împrăștiaţi în toată lumea, dar
mai ales în UE, pentru a
realiza dezvoltarea altor ţări,
transformând  România
dintr-o ţară industrial-
agricolă, într-o ţară slab
dezvoltată, mare
consumatoare de produse
agroalimentare și industriale.
Am devenit o piaţă de
desfacere a produselor ţărilor
din UE din Asia și Orientul
apropiat. Dacă va mai
continua această stare de fapt,
România va deveni “o
enclavă” europeană a super și
hiper magazinelor, care va
trăi numai din amintirile și
istoria trecutului nostru, a
României puternic dezvoltată
economic. Sper că ne vom
trezi, mai ales aleșii noștri, și
ne vom apuca de lucru, astfel
încât să ne aducem acasă
românii buni de lucru, de pe
meleagurile străine și să
devenim ce am fost odată, o
Românie care a stat cu fruntea
sus în Europa secolului XX.
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UNIUNEA EUROPEANÃ

Proiect finantat prin PHARE

Prezentare proiect
(RURCED) – Romania – Ukraine Regional

Center for Economic Development
CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ

în calitate de Beneficiar

Pentru mai multe informatii despre relatiile dintre România si Uniunea Europeanã, viziteaza:
www.infoeuropa.ro

Implementeaza in cadrul Programului de Vecinatate Romania-
Ucraina 2004-2006 proiectul cu titlul (RURCED) – ROMANIA –
UKRAINE REGIONAL CENTER FOR ECONOMIC DEVELOPMENT,
contract no: RO 2004/016-942.01.01.08.

Obiectivul general al prezentei propuneri de proiect, corelat cu
Obiectivul global al Programului de Vecinatate 2004 – 2006,
“imbunatatirea integrarii transfrontaliere dintre regiunile de granita”,
il constituie intensificarea procesului de dezvoltare economica
transfrontaliera Romania-Ucraina (Maramures, Satu Mare,
Zakarpattya, Ivano-Frankivsk), prin imbunatatirea relatiilor
economice dintre cele doua tari.

Obiectivul specific al prezentei cereri de finantare este crearea
unei platforme pilot de dezvoltare economica RURCED, sub
forma unor centre/birouri regionale de dezvoltare economica,
in scopul intaririi domeniului operational al cooperarii
transfrontaliere. Se va realiza astfel constituirea unei retele
si a mecanismelor de lucru, fundamente ale acestei platforme
RURCED.

Activitati. Pentru a atinge obiectivele mai sus descrise, prezentul
proiect urmareste implementarea urmatoarelor activitati:

·  Organizare si management
· Crearea RURCED – CENTRULUI REGIONAL PENTRU

DEZVOLTARE ECONOMICA ROMANIA-UCRAINA cu sediul in Baia
Mare si a doua birouri pilot in Satu Mare, Ujgorod, pe langa
Camerele de Comert si Industrie aferente acestor regiuni

· Organizarea unei retele de translatori
· Stabilirea unei strategii de dezvoltare economica a zonei

transfrontaliere Romania (Maramures, Satu Mare) si Ucraina
(Zakarpatya, Ivano Frankivsk) - (organizarea a patru work-shop-uri/
2 zile fiecare – 20 participanti)

· Participarea la targuri organizate de catre cele trei Camere
partenere in fiecare dintre orasele: Baia Mare, Satu Mare si Ujgorod
si organizarea de misiuni economice

· Realizare actiuni vizibilitate – Breviar de afaceri Romano-
Ucrainean si pagina web RURCED

· Conferinta privind rezultatele proiectului si modul de continuare
a unor activitati ale proiectului

Grupul tinta al prezentului proiect este constituit din:
- 4 Camere de Comert si Industrie - Camerele de Comert si

Industrie Maramures, Satu Mare (Romania) si Transcarpathia, Ivano-
Frankivsk (Ucraina)

-  4 Consilii Judetene/Oblast-uri - Autoritatile Publice Regionale
ale judetelor Maramures si Satu Mare (Romania) si ale oblast-
urilor Transcarpathia si Ivano-Frankivsk (Ucraina)

- 2 Universitati – Universitatea de Nord Baia Mare si Ivano-
Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

- minim 80 de oameni de afaceri din Maramures, Satu Mare
(Romania) si Transcarpathia (Ucraina) participanti directi la misiuni
econimice/targuri, carora le vor fi stabilite minim 100 de contacte
de afaceri in cadrul acestor actiuni;

- minim 20 de translatori
Durata: 24 luni, in perioada decembrie 2006-noiembrie 2008
Rezultate asteptate:

· O retea de lucru, formata din Camera de Comert si Industrie Maramures
si partenerii/asociatii/participantii din cadrul acestui proiect;
· Un Centru RURCED – CENTRULUI REGIONAL PENTRU
DEZVOLTARE ECONOMICA ROMANIA-UCRAINA cu sediul in Baia

Mare, pe langa Camera de Comert si Industrie Maramures;
· Doua Birouri Pilot RURCED in Satu Mare si Ujgorod pe langa
Camerele de Comert si Industrie aferente acestor regiuni;
· Echipamente
· Patru workshp-uri organizarea si desfasurate in scopul stabilirii
strategiei de dezvoltare economica a regiunii transfrontaliere;
· 20 de participanti / workshop, adica un total de 80 de
participanti;
· O strategie de dezvoltare economica a zonei transfrontaliere
· Un profil economic al regiunii
· Trei targuri-expozitie din Romania si Ucraina la care se va
participa;
· Trei standuri expozitionale amenajate (minim 12 mp/stand);
· Sase misiuni economice organizate;
· 64 oameni de afaceri romani si ucraineni a caror participare
in cadrul misiunilor economice va fi asigurata in baza proiectului
· 16 oameni de afaceri romani si ucraineni a caror participare
in cadrul targurilor va fi asigurata in baza proiectului
· minim 100 de contacte de afaceri stabilite
· Un curs de translatori de engleza de afaceri organizat
· 20 de participanti la cursul de translatori
· O retea de translatori constituita
· Un model de Breviar de Afaceri Romano-Ucrainean
· Materiale de vizualizare

- Breviar de Afaceri Romano-Ucrainean – suport hartie –
500 exemplare

- Breviar de Afaceri Romano-Ucrainean – format
Multimedia CD, 500 de exemplare

- Pliant - format A4 pliat, 2000 de exemplare
- O pagina web a proiectului si pentru Centrul/Birourile

Pilot RURCED
- 20 de articole publicate in periodicele proprii ale

Camerelor partenere
- 30 de articole de promovare a proiectului, publicate in

presa locala din Maramures si Satu Mare
· O conferinta privind rezultatele proiectului si modul de continuare
a unor activitati ale proiectului
· Un forum de investitii Romano-Ucrainean cu tema:
“Oportunitati investitionale in Regiunea transfrontaliera Romania-
Ucraina (Maramures, Satu Mare, Zakarpattya, Ivano Frankivsk)”

Parteneri:
-Beneficiar: Camera de Comert si Industrie Maramures
-Parteneri:-Camera de Comert, Industrie si Agricultura Satu Mare

 - Camera de Comert si Industrie Transcarpatia
 - Consiliul Judetean Maramures

Asociati:- Universitatea de Nord Baia Mare
           - Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Bugetul aferent implementarii proiectului:
- Costuri totale eligibile ale actiunii: EUR 123.360
- Finantare europeana: EUR 98.000
- Cofinantare: EUR 25.360
Pentru mai multe informatii in legatura cu acest proiect, va

rugam sa ne contactati la: CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
MARAMURES, Bd. Unirii nr. 16, 430232 Baia Mare, Maramures,
Romania, tel. +40-262-221510, 0362-405303, 0728-233908,
Fax +40-262-225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro, web:
www.ccimm.ro, www.proafaceri.ro.
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UNIUNEA EUROPEANĂ

Proiect finantat prin PHARE

CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ
în calitate de Aplicant principal

Pentru mai multe informatii despre relatiile dintre România si Uniunea Europeanã, viziteaza:
www.infoeuropa.ro

in parteneriat cu Camera de Comert, Industrie si Agricultura
Satu Mare, Camera de Comert si Industrie Transcarpatia (Ucraina)
si Consiliul Judetean Maramures

implementeaza proiectul (RURCED) – Romania – Ukraine

Regional Center for Economic Development, Contract no: RO
2004/016-942.01.01.08

finantat in cadrul Programului de Vecinatate Romania-Ucraina
2004-2006

In cadrul acestui proiect, in perioada nov 2007 – mai 2008

va fi asigurata participarea oamenilor de afaceri din Romania

si Ucraina la 3 targuri-expozitie desfasurate in Romania (Baia

Mare si Satu Mare) si Ucraina (Uzhgorod).

Pentru aceste targuri-expozitie (2 in Romania si 1 in Ucraina) se
va sigura prezenta subventionata in baza proiectului a unui numar
de 16 de oameni de afaceri romani si ucrainieni la aceste evenimente
(cate 4 oameni de afaceri/targ/judet).

Camera de Comert si Industrie Maramures va
- pune la dispozitia firmelor din Maramures pentru targul-expozitie

organizat in Ucraina (Uzhgorod) un numar de 4 locuri.
- intermedia pentru firmele din Maramures contacte de afaceri

pentru celelalte 2 targuri-economice care se vor organiza in Romania
(1 targ la Baia Mare si altul la Satu Mare).

Pentru targul-expozitie care se va desfasura in Ucraina oamenilor
de afaceri participanti le vor fi asigurate toate costurile aferente
deplasarii (cazarea, masa si transportul).

Graficul de desfasurare al misiunilor economice, precum si

ordinea locatiilor urmeaza sa fie stabilita in cel mai scurt timp.

Pentru mai multe informatii in legatura cu aceste misiuni
economice si pentru inscrieri, va rugam sa ne contactati la: CAMERA
DE COMERT SI INDUSTRIE MARAMURES, Bd. Unirii nr. 16,
430232 Baia Mare, Maramures, Romania, tel. +40-262-221510,
0362-405303, 0728-233908, Fax +40-262-225794, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro, web: www.ccimm.ro, www.proafaceri.ro,
persoane de contact: Maria MORCOVESCU, Florentin TUS, Bogdan
LEGANARU.

UNIUNEA EUROPEANÃ

Proiect finantat prin PHARE

CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ
în calitate de Beneficiar

in parteneriat cu Camera de Comert, Industrie si Agricultura
Satu Mare, Camera de Comert si Industrie Transcarpatia (Ucraina)
si Consiliul Judetean Maramures

implementeaza proiectul (RURCED) – Romania – Ukraine

Regional Center for Economic Development, Contract no: RO
2004/016-942.01.01.08.

finantat in cadrul Programului de Vecinatate Romania-Ucraina
2004-2006.

In cadrul acestui proiect, in perioada nov 2007 – mai 2008

vor fi organizate 6 misiuni economice in Romania (Baia Mare

si Satu Mare) si Ucraina (Uzhgorod).

Pentru aceste misiuni economice (4 in Romania si 2 in Ucraina)
se va sigura prezenta subventionata in baza proiectului a unui numar
de 64 de oameni de afaceri romani si ucrainieni (cate 8 oameni de
afaceri/misiune economica/judet). Misiunile economice se vor axa
pe 2 paliere: activitati industriale, palier 1 si servicii/IT/comert/
turism, palier 2.

Camera de Comert si Industrie Maramures va:
- pune la dispozitia firmelor din Maramures pentru misiunile

economice organizate in Ucraina (Uzhgorod) un numar de 16 locuri,
cate 8 locuri pentru fiecare dintre cele 2 paliere.

- intermedia pentru firmele din Maramures contacte de afaceri
pentru celelalte 4 misiuni economice care se vor organiza in Romania
(2 misiuni economice la Baia Mare si alte 2 misiuni economice la
Satu Mare).

Pentru misiunile economice care se vor desfasura in Ucraina
oamenilor de afaceri participanti le vor fi asigurate toate costurile
aferente deplasarii (cazarea, masa si transportul).

Graficul de desfasurare al misiunilor economice, precum si

ordinea locatiilor urmeaza sa fie stabilita in cel mai scurt timp.

Pentru mai multe informatii in legatura cu aceste misiuni
economice si pentru inscrieri, va rugam sa ne contactati la: CAMERA
DE COMERT SI INDUSTRIE MARAMURES, Bd. Unirii nr. 16,
430232 Baia Mare, Maramures, Romania, tel. +40-262-221510,
0362-405303, 0728-233908, Fax +40-262-225794, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro, web: www.ccimm.ro, www.proafaceri.ro,
persoane de contact: Maria MORCOVESCU, Florentin TUS, Bogdan
LEGANARU.

Pentru mai multe informatii despre relatiile dintre România si Uniunea Europeanã, viziteaza:
www.infoeuropa.ro

Misiuni economice în Ucraina și România

Târguri și expoziţii în Ucraina și România
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De la Reprezentanţa CCI a României la Bruxelles
Comisia Europeană propune suspendarea taxelor de import pentru cereale
Comisarul UE pentru agricultură și dezvoltare

rurală, D-na Marianne Fisher Boel a anunţat
intenţia Comisiei Europene de a propune
suspendarea taxelor la importul de cereale
pentru anul curent de marketing, respectiv care
ia sfârșit în 30 iunie 2008, dacă nu vor
interveni între timp alte condiţii care să
justifice reintroducerea acestora.

Propunerea a fost făcută la întâlnirea cu
miniștrii agriculturii din cele 27 ţări desfășurată
la Bruxelles la sfârșitul lunii septembrie și are ca
motivaţie situaţia extrem de strânsă pe piaţa
cerealelor și un nivel de preţ record.

Nivelul actual al taxelor la importul de cereale
este destul de redus și se aplică pentru anumite
tipuri de cereale, care influenţează echilibrul pieţei
europene. De asemenea este cunoscut că nu există
refinanţări pentru exporturile de cereale.

Propunerea urmează să fie aprobată de Consiliul
de Miniștri al UE.

Piaţa cerealelor înregistrează în prezent un nivel
istoric al preţurilor, dat fiind ca estimările în
ceea ce privește producţia anului cerealier 2007

Pregătire profesională și antreprenorială

Auditor Intern pentru SistemeAuditor Intern pentru SistemeAuditor Intern pentru SistemeAuditor Intern pentru SistemeAuditor Intern pentru Sisteme
de Managementul Mediuluide Managementul Mediuluide Managementul Mediuluide Managementul Mediuluide Managementul Mediului

În perioada 10 – 12 septembrie
2007 un curs de instruire pentru
„Auditor Intern pentru

Sisteme de Managementul

Mediului conform

standardului 14001”. Cursul a
fost susţinut de către Academia
TÜV Rheinland România S.R.L.

Pe durata cursului au fost
tratate subiecte privind
conceptele de bază ale SMM,
prezentarea standardului ISO
14001, cerinţele de auditare,
aspecte practice și aplicaţii privind
funcţionarea și controlul sistemelor
de management de mediu,
cerinţele și procedura de audit,
pregătirea, desfășurarea și
evaluarea auditurilor interne.

Cursul este recomandat
persoanelor care fac sau vor face
parte din echipa de audit intern
pentru sisteme de
managementul mediului dintr-o
organizaţie care are

se situează sub nivelul anului precedent. La această
situaţie au contribuit condiţiile climaterice,
respectiv vremea caldă din aprilie urmată în vară
de intemperii în vestul Europei. Se așteaptă pe
această bază o reducere a stocurilor private de
cereale până la sfârșitul anului de marketing
2007-2008. La nivel global se estimează ca
aceste stocuri să scadă la un nivel istoric, mai
ales în ţările exportatoare.

Taxele la importul de cereale  au fost impuse
de UE pe baza acordului GATT, nivelul acestora
fiind diferenţiat și stabilit pe baza preţurilor
mondiale de referinţă pentru fiecare tip de cereale.
Nivelul taxei de import este rezultatul diferenţei
dintre preţul efectiv de intervenţie al UE
multiplicat cu 1,55 și preţul reprezentativ de
import al cerealelor în condiţia de livrare CIF
Rotterdam.

În același timp Comisia Europeană a anunţat o
serie de măsuri în sprijinul fermierilor, menite
să încurajeze producţia de cereale, după ce piaţa
anumitor produse cerealiere a înregistrat o
serioasă creștere. Una dintre aceste măsuri este

renunţarea la taxa <<set-aside>>, impusă
începând cu 1992 și având ca scop limitarea
producţiei cerealiere, potrivit regulilor de baza
ale politicii agricole comunitare. Practic se elimină
obligativitatea necultivării terenului agricol. Se
apreciază că aplicarea în continuare a acestei taxe
ar fi condus la riscuri majore, în timp ce estimările
privind consecinţele renunţării indică o creștere a
producţiei cu cel puţin 10 mil. tone, ceea ce va
conduce la o relaxare a presiunii asupra preţului
cerealelor.

În ultimele 5 luni preţul grâului în UE s-a dublat,
parţial și datorită creșterii cererii pentru
biocarburanţi.

Regula taxei obligatorii <<set-aside>> nu
privește și o serie de state noi membre, între
care și România, acestea optând pentru sistemul
de plată unică funcţie de suprafaţă.

Măsurile întreprinse de UE vin pe fondul
plângerilor înregistrate de la o serie de
consumatori de materii prime cerealiere și
subproduse ale acestora, dar și de la producătorii
de pâine.

În luna septembrie a acestui an, în cadrul proiectului "Academia de Management pentru IMM Maramureș",
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș împreună cu programul IBD/GTZ al Ministerului Federal German
pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) au organizat două cursuri:

MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN
TURISM

În perioada 17 - 20
septembrie 2007 s-a
desfășurat la sediul CCI
Maramureș, cursul:
" M A N A G E M E N T U L
CALITĂŢII ÎN TURISM”.

Cursul a fost susţinut
de firma HOTQUA
Germania prin domnul
Frank Hochsmann cu o
bogată experienţă ca
responsabil al calităţii,
manager și auditor al
calităţii.

Programul de pregătire a
cuprins următoarele puncte:

• M a n a g e m e n t u l
turismului
• Introducere în DIN-EN-

ISO 9001
• M a n a g e m e n t u l

proceselor de afaceri ca baza
a proceselor de muncă și a
fluxurilor de muncă în
domeniul hotelier și turism
• Cunoștinţe de bază în

domeniul TQM ( Total Quality
Management).

Cursul s-a finalizat cu o
testare în vederea obţinerii
certificatului de manager al
calităţii, toţi participanţii
obţinând diplomele acordate
de organizaţia germană de
acreditare CERTQUA (DIHK,
BDA, ZDH, WK) conform ISO
9001. Aceste diplome conferă
deţinătorilor calitatea de
Manager al Calităţii /
Management hotelier și
turistic, fiind redactate în 3
limbi străine: engleză,
germană și spaniolă.

implementat sau este în curs de
implementare și certificare a
sistemului ISO 14001.

Participanţilor li se acordă
certificate recunoscute
internaţional din partea
organismului de certificare
personal TÜV Rheinland
InterCERT, divizia Akademia.
Certificatul permite posesorilor să
folosească titulatura de “Auditori
interni pentru sisteme de
management de mediu conform
ISO 14001:2004” și să desfășoare
toate activităţile specifice.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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○

○
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Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali în luna
august și perioada 1.I - 31.VIII.2007

Direcţia Judeţeană de Statistică Maramureș prezintă:

O.R.C. Maramureș ne informează

• Producţia industrială
realizată în perioada 1.I-
31.VIII.2007, comparativ cu
perioada similară din anul
2006, a fost mai mică cu
4,7% 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.2007, a fost mai mic,
cu 10,4% faţă de aceeași
perioadă din anul 2006.
• Exporturile și importurile
de mărfuri realizate în
perioada 1.I - 30.VI. 2007
faţă de perioada
corespunzătoare din anul
2006, au fost mai mari cu
10,1% respectiv 17,5 %.
• Volumul cifrei de afaceri

a întreprinderilor cu activitate
principală de comerţ cu
amănuntul a scăzut în
perioada 1.I. - 31.VIII.2007
cu 2,8% faţă de cel obţinut
în perioada corespunzătoare
din anul 2006.
• 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.VIII.2007, peste nivelul
înregistrat în aceeași
perioadă din anul 2006, cu
28,1 %. Cifra de afaceri din
activitatea de servicii de piaţă
prestate populaţiei a
înregistrat în perioada 1.I -
31.VIII.2007 o scădere de
23,1% faţă de perioada
similară din anul 2006.

• Câștigul salarial mediu
nominal brut, pe ţară în luna
august 2007 a scăzut cu
0,5%, iar câștigul salarial
mediu nominal net a fost mai
mic cu 1,0% comparativ cu
luna iulie 2007.
• Raportul dintre indicele
câștigului salarial mediu
nominal net și indicele
preţurilor de consum, în luna
august 2007, a fost de
116,7% faţă de luna
corespunzătoare din anul
precedent și de 106,3%
comparativ cu luna octombrie
1990.
• Preţurile de consum al
populaţiei, pe ţară, în luna
august 2007 au crescut cu
0,9% faţă de luna
precedentă, si cu 5,0% faţă
de luna august 2006. În
raport cu luna decembrie
2006, rata inflaţiei a fost de
2,8%, ceea ce corespunde

unei medii lunare de 0,3%,
comparativ cu 0,3% în
aceeași perioadă din anul
2006.
• Numărul șomerilor
înregistraţi la sfârșitul lunii
august 2007 era de 7102
persoane, în scădere cu 567
persoane faţă de luna
precedentă, iar rata
șomajului a fost de 3,4%
(3,7% în luna precedentă) și
de 2,7% pentru femei (2,8%
în luna precedentă).
• Numărul societăţilor
comerciale cu aport de
capital străin (date furnizate
de Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului)
înmatriculate în perioada 1.I
- 31.VIII. 2007 a fost de 151
cu un capital investit de
317044 euro.

Vasile POP
Director Executiv
DJS Maramureș

Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Maramureș prin Biroul
de asistenţă, asigură îndrumarea
prealabilă privind formalităţile legale
pentru constituirea societăţilor
comerciale și modificarea actelor
constitutive și redactarea documentelor
necesare înregistrărilor.

Din 15.941 societăţi comerciale, cu
obligaţia depunerii situaţiei financiare
anuale pe anul 2006, s-au conformat
10.285 societăţi, ceea ce reprezintă
64,52%. Nedepunerea situaţiei financiare
anuale in termen de 6 luni de la expirarea
termenului, atrage după sine dizolvarea
societăţii conform an. 237 din Legea nr.
31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată.

Pe lângă această sancţiune, în baza art.
41 pct. 2 lit. g din Legea contabilităţii
nr. 82/1991, persoanele juridice sunt
pasibile de aplicarea amenzilor de la
2.000 lei la 30.000 lei.

În conformitate cu disp. art. 237 alin.
1 lit. b din Legea nr. 31/1990.
republicată, societăţile comerciale cu
răspundere limitată, societăţile pe acţiuni
și societăţile în comandită pe acţiuni, au
obligaţia depunerii situaţiei financiare
anuale la Oficiul Registrului Comerţului.

Dacă societatea are o cifră de afaceri de
peste 10 milioane de lei, este obligată să
publice un anunţ în Monitorul Oficial,
prin Oficiul Registrului Comerţului.

Până în prezent s-au înaintat
Tribunalului Maramureș peste 1.300
cereri de dizolvare pentru societăţile
comerciale care nu au depus situaţia
financiară pe anul 2005.

Informăm societăţile comerciale ca, in
cazul în care sunt citate în instanţă pentru
nedepunerea situaţiilor financiare aferente
anului 2005, să se prezinte la data, ora
și locul specificate în citaţie pentru a
dovedi că au depus aceste acte, pentru a
nu se pronunţa o sentinţă de dizolvare.

Nu se face dovada depunerii situaţiilor
financiare la Oficiul Registrului
Comerţului, ci în instanţă!!!

De asemenea, s-a demarat acţiunea de
dizolvare a societăţilor pe acţiuni și în
comandită pe acţiuni care nu și-au
majorat capitalul social la minim 90.000
RON. În această situaţie se află 61
societăţi.

În perioada 01.01.1991 - 30.09.2007,
în Registrul Comerţului Maramureș s-
au efectuat 161.314 operaţiuni, din care
52.978 înmatriculări, 91.528 menţiuni,
16.808 radieri.

Ponderea înmatriculărilor o constituie
S.R.L. 17.708 (54.25%) și persoane
fizice autorizate în baza Legii nr. 300/
2004 (AF/PF) 13.912 (42,62%).

În intervalul 01.09.2007-30.09.2007,
s-au efectuat 873 operaţiuni, din care
282 înmatriculări, 498 menţiuni și 93
radieri.

Capitalul străin investit în judeţ în
perioada 01.01.1991-30.09.2007 este de
60.694.787 USD și 20.812.828 RON la
un număr de 1.606 societăţi. Din punct
de vedere al capitalului investit în USD,
pe primele trei poziţii se situează: Olanda,
Turcia, Insulele Bermude. Din punct de
vedere al numărului de societăţi cu aport
de capital străin, primele trei ţări sunt:
Italia, Germania, Austria.

În luna septembrie 2007 numărul
societăţilor cu aport de capital străin
constituite, a fost 12 iar volumul
capitalului străin investit în această
perioadă a fost de 3.500 RON.

În luna septembrie 2007 s-au operat
93 radieri, din care 85 AF/PF și 8
societăţi comerciale, motivul radierii
fiind retragerea autorizaţiei, schimbare
sediu în alt judeţ, lichidare.

Director ORC Maramureș
Lazăr Doru Alexandru
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CERERE - OFERTĂ prin Centrul de Promovare și Informaţii de Afaceriprin Centrul de Promovare și Informaţii de Afaceriprin Centrul de Promovare și Informaţii de Afaceriprin Centrul de Promovare și Informaţii de Afaceriprin Centrul de Promovare și Informaţii de Afaceri
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• Din străinătate

CERERI

ALGERIA
� Firmă din Algeria dorește să intre

în contact cu producători români de
medicamente, materiale sanitare,
cosmetică și întreţinere corporală.
(4481)

ARABIA SAUDITA
� Firmă din Arabia Saudita solicită

cherestea. (4505)
AUSTRALIA
� Firmă din Australia solicită mobilier

din lemn pentru copii. (4503)
CROAŢIA
� Firmă din Croaţia solicită profile

rigips(CD-PROFIL, UD-PROFIL,  CW-
PROFIL). (4506)

EGIPT
� Firmă din Cairo solicită anvelope

auto. (4482)
� Firmă din Egipt solicită

încălţăminte pentru bărbaţi. (4489)
� Firmă din Egipt solicită cherestea

de fag și stejar. (4492)
� Firmă din Egipt solicită cherestea,

2000 mc, redwood, grosime 1-2 cm.
(4496)
� Firmă din Egipt solicită hidogen

peroxid(apa oxigenata) concentraţie
50%(Ph>1-3, temperatura fierbere
114 grade C) (4497)
� Firmă din Egipt solicită tractoare

second hand(uzate),tip U 650, în
cantitate de 100 bucăţi (4498)
� Firmă din Cairo solicită ulei de

floarea soarelui. (4507)
� Firmă din Egipt solicită

autoturisme CKD pentru montaj pe linia
de fabricaţie existentă și piese și
componente auto. (4509)

FRANŢA
� Firmă din Franta solicită mobilă și

subansamble din lemn masiv(nuc).
(4501)
� Firmă din Paris solicită icoane

moderne și articole din pastă de sticlă.
(4504)

INDIA
� Firmă din India dorește să importe

deșeuri metalice HMS 1 și HVM 2(heavy
melting scrap). (4495)

ISRAEL
� Firmă din Israel solicită paste

făinoase organice sau fără gluten.
(4491)

KUWEIT
� Firmă din Kuwait solicită uși din

lemn pentru locuinţe, uși pentru birouri,
accesorii pentru mobilier(broaște cu
silduri, balamale, închizători, cilindri).
(4494)

LIBAN
� Firmă din Liban solicită produse

alimentare diverse. Firma este
importator și distribuitor de dulciuri,
conserve, fruste, condimente, făinoase,
produse semitransformate alimentare,
ulei vegetal, brânzeturi, lapte praf,
mezeluri. (4493)

LIBIA
� Firmă din Libia, furnizor de

medicamente și echipamente medicale
pentru spitale, centre medicale,
farmacii și laboratoare medicale, dorește
să fie contactată de firme de
medicamente românești care să-i
transmită nomenclatorul de produse, cu
preţurile aferente. (4511)

NIGERIA
� Firmă din Nigeria solicită anvelope

și baterii auto. (4483)
� Firmă din Nigeria solicită marmură

și echipamente prelucrat marmura.
(4510)

SPANIA
� Firmă din Spania solicită pungi de

hârtie pentru magazine personalizate(cu
și fără șnur) de diverse dimensiuni,
grosimi, culori, modele și texte
imprimate. (4502)

SUDAN
� Firmă din Sudan solicită sulfat de

sodiu, în cantitate de 1000 tone
(4484)

TUNISIA
� Firmă din Tunisia solicită cărămizi

refractare pentru întreţinere furnal,
bandă transportoare din cauciuc pentru
conveior, piese de schimb conveior.
(4487)
� Firmă din Tunisia solicită fier beton

de 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12  mm, 14
mm, 16 mm. (4488)
� Firmă din Tunisia solicită

decoraţiuni interioare din sticlă, metal,
textile și lemn (4490)

COOPERARI

ALGERIA
� Firmă din Algeria caută parteneri

români pentru realizarea la cheie a unui
complex integrat pentru producerea
cărnii și a produselor din carne. (4508)

EGIPT
� Firmă din Egipt dorește cooperare

în vederea realizării de investiţii pentru:
fabrică de zahar, fabrică de
medicamente, proiecte de minerit, alte
proiecte industriale pentru producţia de
săpun, produse chimice, confecţii,
nutreţuri pentru animale. (4499)

LIBAN
� Firmă din Liban este interesată de

cooperare în sectorul alimentar,
respectiv producţie și/sau export/import.
(4493)

LIBIA
� Firmă din Libia dorește asocierea

cu firme românești pentru  execuţie:
lucrări construcţie infrastructură
portuară în anumite localităţi, lucrări
construcţii baze/complexe sportive,
montaj sisteme complete de
supraveghere a traficului stradal,
aparatura permitere acces in instituţii
pe baza de amprentă digitală, lucrări
foraj off-shore. (4485)
� Firmă din Libia dorește asocierea

cu firme românești puternice pentru
execuţia de lucrări de amploare, pe
piaţa libiană, în domeniul construcţiilor
civile(blocuri de locuit, vile, hoteluri) și
infrastructură rutieră (4486)

SUDAN
� Firmă din Sudan dorește

cooperare cu un partener român pentru
evaluarea stării tehnice a unei unităţi
de producţie a glucozei și amidonului.
Dorește cooperarea pentru activitatea
tehnică de  punere în funcţiune a fabricii
menţionate și eventual efectuarea de
investiţii în comun privind dotarea
tehnică a unităţii. (4484)


