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Dominarum 2008
Această a XVI-a ediţie a

Expoziţiei Târg „Rivulus
Dominarum” este a doua ediţie

ca eveniment în cadrul pieţei interne
a Uniunii Europene. De aceea pregătirea
si desfășurarea ei a impus si a obligat CCI
Maramureș pe, organizatorii

evenimentului, să reconstituie conceptul de
expoziţie, transformându-l în totalitate în
expoziţia cu vânzare/târg al bunurilor de
consum.

Deschiderea expoziţiei de anul acesta a
avut loc în data de 26.09.2008 și s-a bucurat
de prezenţa doamnei prefect Bondi
Gyongyike, a domnului primar al municipiului
Baia Mare Cristian Anghel, și nu în ultimul
rând de prezenţa domnului președinte al
Camerei de Comerţ si Industrie Jasz-Nagykun-
Szolnok, Andras Sziraki.

Ediţia a XVI-a Expo cu vânzare de bunuri de larg consum

La ediţia din acest an au participat
peste 50 de expozanţi din România –
Maramureș, Satu Mare, București, Cluj, Arad,
Timiș și din Ungaria și-au prezentat ultimele
noutăţi în oferta lor de produse financiar-
bancare și de asigurare, cosmetice,
parfumerie, mobilă din lemn masiv,

produse profesionale de curăţenie,
tâmplărie termopan, haine din
piele, accesorii și piese auto,
produse de sticlă albă simplă/
decorată prin gravare, pictare,
scaune și mese, produse de
artizanat, servicii de fitness și
întreţinere, suplimente nutritive cu
aloe vera, dulapuri înzidite cu uși
glisante, accesorii mobilier, servicii
de televiziune prin cablu, internet,
produse naturiste, ceaiuri și extracte
din planet medicinale ș.a.

Noutatea absolută a acestei
ediţii a constituit-o Tombola

Rivulus Dominarum care a avut extrageri
din oră în oră și ale cărei premii au depășit
valoarea de 8500 lei.

Partenerii CCI Maramureș în organizarea
Tombolei Rivulus Dominarum au fost: Mara
International Tour SRL, Pensiunea Sandra,
DVD Guru, Music Box, Moda în Piele SRL,
Coramet Import Export SRL, Zepter
Internaţional Romania SRL, BRD Groupe
Societe Generale, Sefra – Casnic Service
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În ziua de 12 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: Prefectul judeţului
Maramureș – D-na Gyongyke
Bondi, Primarul municipiului Baia
Mare Cristian Anghel, numeroase
oficialităţi locale. O prezenţă
deosebită a fost și cea a D-lui
Gheorghe Aldea  - vicepreședinte
al Camerei de Comerţ și Industrie
a României.

În luările de cuvânt, domniile
lor au apreciat activitatea
firmelor premiate în cadrul
Topului și și-au exprimat întreaga
disponibilitate pentru susţinerea

Starea economiei
maramureșene

2007 - Partea I

Ediţia 
a XV-a 

jubiliară

Topul Firmelor din judetul Maramures
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.

Topul Firmelor pentru anul
2007 a avut la dispoziţie
bilanţurile  – la 31 decembrie
2007 – a 12805 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 791  firme maramureșene.
Dintre acestea, pe baza datelor
de bilanţ s-au selectat, conform
algoritmului 147 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 directorul
general al Camerei de Comerţ și
Industrie Maramureș – D-na
Maria Morcovescu.

La ediţia din acest an au fost
acordate și 10 categorii de premii
speciale și anume:

Într-un editorial anterior, când prezentam
Topul Firmelor maramureșene pe anul 2007,
făceam precizările că baza de date a acestui
eveniment de importanţă deosebită pentru
mediul de afaceri, va constitui și baza de date
pentru analiza și elaborarea raportului stării
de sănătate a economiei judeţului Maramureș.
Prin legea camerelor și statutul propriu,
Camerele de Comerţ și Industrie teritoriale
au atribuţiuni obligatorii de a elabora anual
un raport privind starea economiei
judeţene(art. 6, alin. 10 din statutul cadru al
Camerelor de Comerţ  judeţene).

Această competenţă primită prin actele
normative care ne coordonează întreaga
noastră activitate, în baza datelor oferite de
bilanţurile contabile depuse de societăţile
comerciale maramureșene la Direcţia Generală
a Finanţelor Publice a judeţului, ne-a creat
posibilitatea să elaborăm o analiză a situaţiei
economiei în 2007 în Maramureș. Intră în
această analiză numai firmele care au depus
bilanţ la DGFP. Nu intră în calcul activităţile
realizate de AF și PF și firmele care nu au
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depus bilanţurile contabile până la 30 iunie 2008.
În anul 2007 existau înscrise, la 31 decembrie,

la Registrul Comerţului din judeţul Maramureș
18.044 societăţi comerciale care aveau obligaţia
să depună bilanţ la DGFP și la OJRC. Până la analiza
economică făcută au depus documentele de bilanţ
numai 12.805 firme (adică 70,9 %). Din cele
12.805 numai 9.952 de societăţi comerciale au
înregistrat cifra de afaceri mai mare de zero,
realizând la nivelul judeţului o cifră de afaceri de
aproximativ 8,252 miliarde lei, mai mare cu
14,9 % comparativ cu anul 2006. Reţinem că
numărul firmelor cu cifră de afaceri zero este de
2.853 și este în creștere  cu 20,5% în anul 2007
faţă de anul trecut.

Numai 7.193 firme au realizat profit, în timp
ce alte 3869 au realizat pierderi. Restul de 1.743
firme au profit și pierderi egale cu zero.

Profitul total la nivelul judeţului a fost de
542 milioane lei, în timp ce pierderile brute s-au
ridicat la 165,76 milioane de lei. Pierderile,
comparativ cu 2006, în 2007 s-au realizat
creșteri semnificative de 78,664 milioane lei,
reprezentând o creștere de aproape 90%. Această
creștere a pierderii se localizează în majoritate
la CNMPN Remin SA cu cca. 76,4 %.

Cifra de afaceri din 2007  a fost realizată de
76.592  salariaţi, cu o creștere nesemnificativă
faţă de 2006.

Să vedem care a fost contribuţia fiecărei grupări
de firme după mărimea lor – de microîntreprinderi,
întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii, întreprinderi
mari și întreprinderi foarte mari.

Microîntreprinderile reprezintă 98,88 %,
adică 11.510 firme, mai mult cu 1.156 societăţi
faţă de 2006, din societăţile care au depus
bilanţurile. Aceste microîntreprinderi au realizat
2,334 miliarde lei, reprezentând 28,29 % din
volumul total al cifrei de afaceri realizate pe
judeţ. Profitul total realizat de
microîntreprinderile maramureșene este de
189,369 milioane lei, ceea ce reprezintă 34,94
% din valoarea profitului total înregistrat.
Pierderile înregistrate de microîntreprinderi au
fost de 62,443 milioane de lei, adică 37,67 %
din totalul pierderilor înregistrate. Numărul de
salariaţi raportat din acest sector a fost d 20.246
oameni, reprezentând 26,43 % din totalul
salariaţilor înregistraţi în rapoartele de bilanţuri.

Întreprinderile mici au fost în număr de
1.093 (8,5 % din totalul firme cu bilanţ), dar
mai mult cu 103 faţă de 2006.

Întreprinderile mici și-au adus un aport
important în cifra de afaceri a judeţului, de 32,4
% (2,674 miliarde de lei), aproape 1/3 din
realizările totale, 26,3 % (142,566 milioane de
lei) din profitul brut total, 11,62 % (19,271
milioane de lei) din totalul pierderilor. Au realizat
cel mai mare număr de salariaţi angajaţi, de cca.
21.300 oameni, reprezentând cca. 27,94 % din
totalul salariaţilor din judeţ.

Întreprinderile mijlocii sunt 173 și
reprezintă 1,3% din totalul de societăţi
comerciale. Ele au adus un aport de 1,610 miliarde
lei (19,52%) la cifra de afaceri; 98,49 milioane
lei (18,2 %) la profitul brut; 21,060 milioane
lei (12,7 %) la pierderi și 17.570 angajaţi
(22,9%).

Întreprinderile mijlocii, în 2007, comparativ
cu 2006, au cunoscut scăderi cu 10 firme, cu 28
milioane lei la profit, cca. 400 de salariaţi și
creșteri cu 14 milioane la cifra de afaceri și cca.
10 milioane la pierderile judeţului.

Cele 25 de întreprinderi mari au un aport
de 669,814 milioane lei (8,5 %) la cifra de afaceri
a judeţului și cu 200 de milioane lei mai mult ca
în 2006. Aportul la profitul brut al judeţului a
fost de 31,330 milioane lei (15,78 %), cu circa
13 milioane mai mult ca în 2006, dar și o
pierdere de 62,982 milioane lei, respectiv 37,99
% din pierderile judeţului, din care 60,128
milioane de lei sunt aduse de REMIN. În această
grupare de întreprinderi mari se află 10.104
salariaţi (13,2 %).

Întreprinderile foarte mari  au avut un
aport de 932,745 milioane de lei (11,3 %) și un
profit total de 80,278 milioane de lei (14,8 %),
fără pierderi raportate și cu 7.273 de salariaţi
(9,4 %).

Din calupul de informaţii rezultă că IMM în
care includem și microîntreprinderile au avut un
aport deosebit la realizările economiei judeţului.
Astfel, ele au adus un aport de 80,3 % din volumul
total al cifrei de afaceri a judeţului nostru, 79,4
% din totalul profiturilor brute, dar și 61,93 %
din pierderile judeţului. Toate aceste rezultate au
fost realizate cu 59.145 de salariaţi, respectiv
77,29 % din forţa de muncă angajată și raportată
de firmele judeţului Maramureș.

Vom prezenta cum au fost realizaţi indicatorii
economici în firmele grupate după domeniile de
activitate conform metodologiei naţionale de
elaborată de Camera de Comerţ și Industrie a
României.

Sectorul „Cercetare, dezvoltare și high-
tech” cuprinde 321 de societăţi comerciale în
creștere cu 43 de firme faţă de 2006. În această
grupă sunt incluse firmele care au ca obiect de
activitate: Cercetarea dezvoltarea; Tehnologia
Informaţiei; Industria de echipamente electrice și
optice; Telecomunicaţii; Industria de echipamente
speciale, inclusiv în domeniul securităţii și apărării.

Aceste firme au adus un aport  de 558,585
milioane de lei la cifra de afaceri  (6,78 % din
totalul la nivelul judeţului), de 32,744 milioane
de lei profit brut (6,06%) și 4,253 milioane lei
pierderi (2,56%).  Toate nivelurile indicatorilor
din 2007 la acest sector sunt creșteri modeste,
inclusiv la pierderi, având un aport mic la zestrea
judeţului. În acest sector, conform BVC înregistrate,
lucrează 3.937 salariaţi (5,14 %). Rezultatele
înregistrate în 2007 sunt sub posibilităţile
resurselor umane și materiale din Maramureș.
Este necesară implicarea mediului universitar

maramureșean care trebuie să participe cu
pregătirea superioară universitară a personalului,
necesar acestor domenii de activitate, cu toate
că avem un număr redus de personal cu pregătire
universitară, ci puţinii absolvenţi nu rămân în
judeţ sau în domeniul de activitate în care au
fost pregătiţi. Cauza acestei migraţii spre alte
ţări sau judeţe(Cluj, Timișoara) este salarizarea
necorespunzătoare profesiei. Se preferă personal
cu pregătire medie care acceptă aceste salarizări.
Avem 1-2 firme potenţiale în IT & C și 1-2 firme
în domeniul cercetare-dezvoltare. De aceea,
aportul sectorului este nesemnificativ.

În sectorul Industrie care cuprinde 2.190
de societăţi (17,1 %) sunt incluse 12 grupe de
activitate: Industria extractivă; Industria produselor
primare; producerea, transportul și distribuţia
energiei electrice, termice, gazelor naturale, apei;
Industria metalurgică, a construcţiilor metalice
și a produselor din metal; Industria de mașini și
echipamente; Industria mijloacelor de transport;
Industria lemnului și a produselor din lemn;
Industria mobilei; Industria produselor textile și
de tricotaje, confecţiilor de îmbrăcăminte și
blănurilor; Industria pielăriei, încălţămintelor,
articole de voiaj și marochinăriei; Fabricarea
articolelor de sport, jocurilor, jucăriilor; Industria
alimentară, a băuturilor și tutunului; Edituri;
Tipărirea, reproducerea înregistrărilor.

Aportul acestui domeniu este de 31,3 % (cu
volum de 2,569 miliarde de lei) la cifra de afaceri
a judeţului; cu 200,416 milioane de lei (36,97
%) la profitul brut, cu 102,162 milioane de lei
(61,63 %) la pierderile brute și cu 35.040
salariaţi angajaţi conform BVC, reprezentând 45,75
% din salariaţii angajaţi și raportaţi în BVC din
Maramureș.

Acest sector ocupă locul 3 în aportul adus la
cifra de afaceri, locul 1 la profit și pierderi, dar
locul 1 la numărul de salariaţi.

Sectorul Agricultură, pescuit,
piscicultură a participat cu 172 firme, cu 14
mai multe decât în 2006. aceste firme și-au
adus un aport de 70,652 milioane (0,85 %) la
volumul total al cifrei de afaceri; 4,110 milioane
lei (0,76 %) la profitul brut; 1,536 milioane de
lei (0,93%) la pierderi, cu efortul a 412 salariaţi
(0,54%). În acest sector sunt cuprinse următoarele
domenii de activitate: Cultura plantelor, creșterea
animalelor, fabricarea produselor pentru hrana
animalelor și servicii conexe, Pescuit, piscicultură,
vânătoare și servicii anexe.

Construcţii – este domeniul care cuprinde
grupele de activităţi: Lucrări de construcţii și lucrări
de instalaţii și este reprezentat de 1700 de firme
(13,28%).

Aceste firme au adus un plus de 889,019
milioane de lei (10,73 %) la bugetul judeţului.
Aportul la profitul brut este de 86,799 milioane
lei (16,01%), dar și o pierdere de 9,569 milioane
de lei (5,77%), realizate de 9.148 salariaţi
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SRL, Privami SRL,
Forever Living Products –

Fage Mircea PF, Canal 7, Hemel
Cosmetics, Simatec T SRL, Ten
Fit SRL.

În cadrul expoziţiei au fost
organizate de asemenea:
�  Salonul financiar

bancar și de asigurări care
a prezentat publicului vizitator
ultimele noutăţi în domeniul
produselor/serviciilor de
creditare, economisire,
garantare și de asigurări.
�  Salonul meșterilor

populari, a fost organizat
pentru a sprijini și a promova
păstrarea tradiţiilor și

meșteșugurilor tradiţionale. În
acest an, CCI Maramureș a
reunit 10 meșteri populari din
Maramureș, care au prezentat
spre vânzare: decoraţiuni,
podoabe, zgărdane și coliere
tradiţionale, covoare, “veselă”
tradiţională din lemn sculptat,
sculpturi, vase, farfurii și căni de
ceramică pictate manual,
cămăși tradiţionale din
cânepă, feţe de masă brodate,
străiţi, carpete ţesute, căuce,
fuse, pecetare, linguri,
covecioare, coveţi, suporturi
ș.a.
�  Salonul firmelor de

exerciţiu  din  Maramureș
s-a adresat elevilor, studenţilor
maramureșeni și a fost
organizat pentru a sprijini și
dezvolta abilităţile
antreprenoriale ale tinerilor. CCI
Maramureș a reunit firmele de
exerciţiu din cadrul Colegiului
Economic Nicolae Titulescu care
și-au prezentat oferta de
produse/servicii spre vânzare
publicului vizitator.

Urmare din pag. 1
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EXPOZANŢI:
4A SRL Odoreu jud. Satu

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

Asociaţia DON DU SANG,
Franţa - promovează donarea
de sânge.

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

Centrul de Resurse
pentru Comunităţile de
Romi Cluj Napoca.

Coral Club International
București - Produse naturale
pentru: apa potabilă,

deparazitare; nutriţie;
p u r i f i c a r e a
o r g a n i s m u l u i ;
p r o t e c ţ i a
organismului.

C O R A M E T
I M P O R T - E X P O R T
SRL Baia Mare -
vopsele, lacuri,
diluanţi, oxizi,
adezivi, materiale
pentru termoizolaţii și
întreţinerea locuinţei
și automobilelor.

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.

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

Fleet Out SRL
Baia Mare - piese
auto.

Forever Living
Product Baia Mare
- băuturi pe bază de
Aloe vera, produse
pentru îngrijirea
pielii și produse
cosmetice.

H E M E L
C O S M E T I C S
(CRISTOFER MLM SRL) Baia
Mare - Distribuitor produse
cosmetice Hemel Cosmetics.

ICORIS SRL Baia Mare -
producţia de confecţii, jeans, Continuare în pag. a 10-a

comercializarea bijuteriilor de
fantezie.

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.

KANTOR SANDOR PF,
Ungaria - aparate-dispozitive
pentru curăţat legume, fructe;
aparate-dispozitive pentru
ascuţit cuţite, foarfece.

MARCMAN (AROMASQUE
PARFUMS SRL) Satu Mare -
fabricarea parfumurilor și a
produselor cosmetice.

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.

PRINTMASTERS SRL Baia
Mare - producţie produse
promoţionale.

PRIVAMI SRL Baia Mare -
importator direct și distribuitor

engross 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.

ROLORAND IMPORT
EXPORT SRL Cluj-Napoca -
reprezintă în România firme de
renume pe piaţa sistemelor de
logistică industrială: DANA
Turenindustrie GmbH -Austria,
RIB - Italia, KINGSPAN - Belgia,
KOPRON - Italia, PENEDER
Brandschutztore GmbH -
Austria, BOTHE-TORE -
Germania, DOMOFERM -
Austria, ELEKTROMATEN -
Germania, ROSSS – Italia.
Comercializează: Uși:
secţionale industriale; de garaj
izolate termic; rulou și grilaje;
metalice; rapide din PVC;
rezistente la foc; de interior cu
furnir natural, Automatizări
pentru porţi glisante și batante,
Sisteme de rafturi industriale,
arhivă, confecţii metalice,
Bariere industriale,
rezidenţiale, Obturatoare
termice, egalizatoare de
rampă, mese hidraulice, Corturi
industriale.

SIMATEC T SRL Poiana
Codrului, jud. Satu Mare -
Execută produse din sticlă albă
simplă sau decorată prin
gravare, pictare: seturi
complete de pahare pentru
diverse tipuri de băuturi, sticle-
decantere, bomboniere,
sfeșnice, vaze, platouri

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.

TECHNOSAM SRL
Satu Mare -
PRODUCŢIE, SERVICII,

COMERŢ: acţionări și
automatizări electrice,
pneumatice și hidraulice,
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- Trofeu de excelenţă pentru societatea
comercială cu cele mai multe prezenţe pe
locul I în Topul Firmelor

- Trofeul pentru Management performant
- Trofeul pentru Management Asociativ

performant
- Trofeul pentru cel mai tânăr manager

din topul firmelor
- Trofeul pentru principalii exportatori din

judeţul Maramureș
- Trofeul pentru investiţia anului
- Trofeul Creativităţii
- Trofeul pentru cea mai profitabilă

companie
- Trofeul pentru compania cu cea mai

mare cifră de afaceri
- Trofeul iniţiativei și organizării Topului
Seara s-a încheiat cu Balul Laureaţilor

Topului desfășurat la Restaurantul
Mara. În cadrul Balului a avut loc o
licitaţie umanitară în urma căreia
au fost strânse fonduri pentru
bolnavii de leucemie din judeţul
Maramureș

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

HIGH TECH
Cercetare - Dezvoltare

Intreprinderi mijlocii
1. INSTITUTUL DE CERCETARI
SI PROIECTARI MINIERE SA -
BAIA MARE
Microintreprinderi
1. INSTITUTUL DE CERCETARI SI
PROIECTARI PENTRU MINEREURI BAIA
MARE SA – BAIA MARE
Intreprinderi mijlocii
1. INDECO SOFT SRL - BAIA MARE
Intreprinderi mici
1. REPKA ELECTRONICS SRL - BAIA
MARE
Microintreprinderi
1. BIAS CONSULTING SRL - BAIA MARE
2. 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
2. 4 K SERVICES SRL - BAIA MARE
2. ELMED SRL - BAIA MARE
3. DYMOTEC SRL - BAIA MARE

Telecomunicat i i
Microintreprinderi
1. RADVIOR-COM SRL - BAIA MARE

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

Intreprinderi mijlocii

1. CUART GRUP SA - BAIA MARE
Intreprinderi mici
1. P.T.S. SA - BAIA MARE
Microintreprinderi
1. AGRI COM NORD SRL - FARCASA
2. STUR SRL - BAIA MARE

Industria produselor primare
Intreprinderi mijlocii
1. C.M.C SRL - CARBUNARI
2. EUROFOAM SRL - BAIA MARE
Intreprinderi mici
1. EXTRUPLAST SRL - TOHAT
2. TERMOPLAST SRL - BAIA MARE
Microintreprinderi
1. POLIFLAK SRL - BAIA MARE
2.C.M.C.MARMURA INTERNATIONAL
SRL - CARBUNARI

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. COZMIRCOM SA - BAIA SPRIE
2. SISTEM GRUP IMPEX SRL - BAIA
MARE
2. MECANICA-SIGHETU SA - SIGHETU
MARMATIEI
3. MIMO SRL - SIGHETU MARMATIEI
3. AL INOX PRODUCTION SRL - BAIA
MARE
Intreprinderi mici
1. MEK-MATEI SRL - BAIA MARE
2. SIMATEC T SRL - BAIA MARE
3. DEBITARE SRL - BAIA MARE
Microintreprinderi
1. FAGET SUD SRL - SIGHETU MARMATIEI
2. ALCOMET SRL - BAIA MARE
Industria de masini si echipamente

Intreprinderi mijlocii
1. ADISS SA - BAIA MARE

Industria mijloacelor de transport
Intreprinderi mijlocii
1. ARDELEANA-TISA SRL - SIGHETU
MARMATIEI

Industria lemnului si a produselor
din lemn, a celulozei, hartiei si a

produselor din hartie, silvicultura si
exploatare forestiera

Intreprinderi mijlocii
1. DENCOVA SRL - BISTRA
Intreprinderi mici
1. RALOM SRL - BAIA MARE
Microintreprinderi
1. ATELIER-PIN SRL - BAIA MARE

Industria mobilei
Intreprinderi foarte mari
1. ITALSOFA ROMANIA SRL - BAIA MARE
2. PLIMOB SA - SIGHETU MARMATIEI
Intreprinderi mari
1. TAPARO SRL - BORCUT
Intreprinderi mijlocii
1. VIRSTEANA SERV SRL - SIGHETU
MARMATIEI
2. LAGUNA SERV SRL - SIGHETU
MARMATIEI
Microintreprinderi
1. KLAR DESIGN SRL - BAIA MARE

Industria produselor textile
si de tricotaje, a
confectiilor de

imbracaminte si a
b lanur i lo r

Intreprinderi mijlocii
1. CONFSTIL - AURA SRL  -
BAIA MARE
2. STIL AURA SRL - BAIA MARE
Intreprinderi mici
1. GRANDSTIL PLUS SRL  -
BAIA MARE
2. ITDOR COMPANY SRL -
BAIA MARE

Industria pielariei,
incaltamintei, articolelor
de voiaj si marochinarie

Intreprinderi mijlocii
1. SOCIETATEA COOPERATIVA
MESTESUGAREASCA MOGOSA - BAIA
MARE
Industria alimentara, a bauturilor si

a tutunului
Intreprinderi mijlocii
1. FERMA ZOOTEHNICA SRL - BAIA MARE
2. CETINA SRL - BAIA MARE
3. ROMDIL COM SRL - BAIA MARE
3. ROMDIL PROD SRL - BAIA MARE
3. ROSARIO SRL - BAIA MARE
Intreprinderi mici
1. VALCO SA - SEINI
1. SALAMANDRA FLOMIR SRL - BAIA SPRIE
2. FOOD DISTRIBUTIONE SRL - BAIA SPRIE
2. SEINEANA SRL - SEINI
3. PUFULETE SRL - BUSAG
3. CALITATEA SRL - MERISOR

Edituri, tiparirea, reproducerea
inregistrarilor pe suporti si

activitati conexe
Intreprinderi mici
1. CECONII SRL - RECEA
2.GRAIUL MARAMURESULUI SRL - BAIA
MARE
Microintreprinderi
1. DIVAS SRL - BAIA MARE
2. INSIDE MEDIA SRL - BAIA MARE
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Topul Firmelor din judetul Maramures
Urmare din pag. a 4-a

Continuare în pag. a 10-a

AGRICULTURA, PESCUIT,
P ISCICULTURA

Cultivarea plantelor,
cresterea animalelor,
fabricarea produselor

pentru hrana animalelor si
servicii conexe

Intreprinderi mijlocii
1. AVIMAR SA - BAIA MARE
Intreprinderi mici
1. TRANSILVANIA INVEST
H.I. SA - BAIA MARE
2. COMBIMAR SA - BAIA
MARE
Microintreprinderi
1. TULPROD SRL - BAIA MARE

CONSTRUCT I I
Lucrari de constructii

Intreprinderi mari
1. DRUMURI-PODURI
MARAMURES SA - BAIA
MARE
Intreprinderi mijlocii
1. INSERV GROUP SA - BAIA
MARE
2. IFMAR SA - BAIA MARE
2. INTREPRINDERE
MONTAJ-INSTALATII SA -
MOCIRA
3. AGIFCO SA - BAIA MARE
Intreprinderi mici
1. FLAMGARD IMPEX SRL -
RECEA
2. POPCON SRL - BAIA MARE
Microintreprinderi
1. PROFESIONAL
CONSTRUCT SRL - BAIA MARE

Lucrari de instalatii
Intreprinderi mijlocii
1. INTRACOM SA - BAIA MARE
1. IZOTEROM SRL - BAIA
MARE
2. ANTREPRIZA MONTAJ
INSTALATII SA - BAIA MARE
3. EMSENS PROD SRL - BAIA
MARE
3. INDPRODCOM SRL -
MOCIRA
Intreprinderi mici

1. ELEWATUL SERV SRL  -
BAIA MARE
2. ALAVAL PROD COM SRL -
DUMBRAVITA
3. I.C.E.P. SRL - BAIA MARE
3. GETMAR SRL - BAIA MARE
Microintreprinderi
1. ISO-WELT SRL - BAIA
MARE

2. E. M. A. C. GENERAL
ELECTRIC SRL - BAIA MARE
3. CONINSTAL KNT SRL  -
VISEU DE SUS
3. TEHNIC-TERMO-INST
SRL - BAIA MARE

S E R V I C I I
Transporturi si activitati

anexe transporturilor
Intreprinderi mari
1. URBIS SA - BAIA MARE
Intreprinderi mijlocii
1. REGELE MAROCANILOR
SRL - VISEU DE SUS
1. HAGERO SRL  - SARBI
2. TRUCK SPED SRL  -
FARCASA
Intreprinderi mici
1. RENAROM TRANS SRL  -
BAIA MARE
2. TIMIS-FOREST-IMPEX
SRL - BORSA
3. CARGOSPED SRL  - VISEU
DE SUS
Microintreprinderi
1. MARASPED INTERTRANS
SRL - BAIA MARE

Servicii profesionale
prestate in principal

int repr inder i lor
Intreprinderi mijlocii
1. CORTEZ FORCE SRL - BAIA
MARE
2. CEPRONEF SA - BAIA MARE
3. TECHNOCAD SA - BAIA
MARE
Intreprinderi mici
1. ARHIMAR SERV SRL - BAIA
MARE
2. BINNOVA SA - BAIA MARE
Microintreprinderi
1. NORTH DETECTIVES SRL

- BAIA MARE
2. ADISS - NOVA SRL - BAIA
MARE
Activitati cinematografice,

de radio si televiziune si
ale agentiilor de presa,

alte activitati de
spectacole

Intreprinderi mijlocii
1. CANAL 7 SRL - BAIA MARE
Intreprinderi mici
1. TELE-CHIOAR SRL -
SOMCUTA MARE

Servicii generale
Intreprinderi mijlocii
1. AUTO BECORO SRL - BAIA
MARE
Microintreprinderi
1. MASIMO SRL - BAIA MARE

Servicii de colectat si
reciclat deseuri,

sa lubr i ta te
Intreprinderi mari
1. DRUSAL SA - BAIA MARE
Intreprinderi mici
1. RECOMAT SRL - BAIA MARE
2. ROMSALSERV SA - BAIA
MARE
3. CORESERV SRL - BAIA
MARE
Microintreprinderi
1. ROZINTOX SRL - BAIA
MARE
2. DIFLORA SRL - BAIA MARE

I nva tamant
Microintreprinderi
1. AUTO-TICU SRL  - BAIA
MARE

S a n a t a t e
Intreprinderi mici
1. MARAVET SRL - BAIA MARE
2. JERSEY-TRANSYLVANIA
LTD SRL - BAIA MARE
3. DENTART SRL - BAIA MARE
Microintreprinderi
1. SANTA VITA SRL - SIGHETU
MARMATIEI

Servicii imobiliare
Intreprinderi mici
1. INTERVALCO SA  - BAIA
MARE

2. OMEGA SRL - SIGHETU
MARMATIEI
3. HERMES CONTACT SA -
BAIA MARE
Microintreprinderi
1. Z TREND SRL - BAIA MARE
2. M.C.B. SA - BAIA MARE
COMERT, EXPORT, TURISM
Activitati de intermediere

in comertul cu ridicata
Microintreprinderi
1. EFACEC PRAGA SRL
SUCURSALA ROMANIA - BAIA
MARE

Comert cu ridicata al
produselor agricole brute,
animalelor vii, produselor
alimentare, bauturilor si

tu tunu lu i
Intreprinderi mari
1. B.D.M. SA - BAIA MARE
Microintreprinderi
1. SICHER IMPEX SRL - BAIA
MARE

Comert cu ridicata al
produselor altele decat

cele alimentare
Intreprinderi mijlocii
1. ORIZONT SIGHETU
MARMATIEI SRL - SIGHETU
MARMATIEI
Intreprinderi mici
1. B&K ELECTRO SYSTEM
SRL - BAIA MARE
2. MEDIAPRESS SRL - BAIA
MARE
2. CORAMET IMPORT-
EXPORT SRL - BAIA MARE
Microintreprinderi
1. IZOL-CONS SRL - BAIA
SPRIE

Comert cu autovehicule,
piese si accesorii de
schimb si carburanti
pentru autovehicule

Intreprinderi mari
1. ATP - EXODUS SRL -
SASAR
Intreprinderi mici
1. THAERON SRL - BAIA MARE
2. ADETRANS SRL - SIGHETU
MARMATIEI
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Soluţionarea litigiilor civile patrimoniale prin
procedura ARBITRAJULUI COMERCIAL

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș,
prin Curtea de Arbitraj Maramureș
soluţionează, alături de litigiile comerciale
ivite între agenţii economici, și litigiile civile
patrimoniale, privind drepturi asupra cărora
părţile pot tranzacţiona, dacă între părţi a
intervenit o convenţie arbitrală validă și
această instituţie a fost desemnată ca instanţă
competentă.

În viaţa de zi cu zi fiecare persoană fizică este
la un moment parte într-un contract de vânzare
– cumpărare, de închiriere, de servicii etc.

Însemnătatea contractului, ca mijloc de
stabilire a celor mai variate relaţii între
persoanele fizice și/sau juridice este evidentă
în toate domeniile, de la cele mai firești și mai
simple activităţi ale oamenilor (ca de pildă,
cumpărarea celor necesare traiului), pînă la
conducerea economiei naţionale și la
stabilirea relaţiilor internaţionale. Contractul
are un puternic rol educativ în viaţa societăţii
noastre; el introduce în relaţiile dintre oameni
simţul răspunderii pentru îndatoririle ce le revin
și promovează relaţii de colaborare, educă
oamenii în sensul disciplinei contractuale.

Astfel, nu de puţine ori părţile contractante
nu se mai înţeleg cu privire la executarea
contractului sau nu-și mai îndeplinesc de bună
voie obligaţiile contractuale, situaţie în care
fiecare persoană în cauză este nevoită să
apeleze la justiţie (instanţele de judecată,
tribunal arbitral sau alte organe cu activitate
jurisdicţională) pentru a-și apăra drepturile și
interesele.

Arbitrajul comercial este asadar oferit de
legislatia noastra ca o alternativa la procedura
clasica, judecatoreasca. Apare astfel esenta
acestuia, aceea de cale conventionala de
solutionare a litigiilor prin persoane
particulare, care sunt investite de parti cu
puterea de a solutiona un litigiu determinat si
de a pronunta in acel litigiu o hotarare
definitiva si obligatorie pentru parti. Locul
instantei judecatoresti este luat de un tribunal
compus din persoane particulare numite
arbitri care sunt  persoane calificate si cu
experienta in vederea rezolvarii litigiilor.

Cu alte cuvinte, părţile  pot sa confere
misiunea de a solutiona litigiul dintre ei unuia
sau mai multor particulari care le inspira
incredere. Si intram astfel pe taramul
avantajelor, care fac din arbitraj preferatul
justiţiabililor.

Mentionam sintetic cateva dintre aceste
avantaje, cu convingerea ca ele vor deveni
argumente pentru justiţiabili spre a prefera
aceasta alternativa de judecata:

- Partile au posibilitatea de a-si
desemna ele insele arbitrii ce vor solutiona
litigiul, raportandu-se la profesionalismul,
probitatea morala, specializarea acestora;
lista de arbitri propusa de Curtea de Arbitraj
Comercial de pe langa CCI Maramureș
reprezinta din acest punct de vedere un

argument convingator pentru a apela la
serviciile acestei instante de judecata private.

- Solutionare rapidă a cauzelor,
hotararea arbitrala pronuntandu-se intr-un
interval de cel mult 5 luni de la constituirea
tribunalului arbitral, aspectul devine
semnificativ daca se are in vedere termenele
de solutionare practicate de instantele
judecatoresti.

- Cheltuielile arbitrale sunt mai reduse
decat taxele de timbru percepute de instantele
judecatoresti, taxele arbitrale fiind cu 30-35%
mai reduse decat taxele de timbru percepute
de instantele de drept comun.

- Confidenţialitate - Solutionarea
litigiului, dosarul, inclusiv hotararea arbitrala
sunt confidentiale, nici o persoana straina nu
are acces la dosar fara acordul scris al partilor.
Lipsita de caracterul public al dezbaterilor din
fata instantelor de drept comun, procedura
arbitrala creeaza partilor posibilitatea
protejarii onorabilitatii lor, esentiala intr-un
circuit economic concurential.

- Soluţionare definitivă a conflictului in
fata tribunalului arbitral. Procedura arbitrala
se finalizeaza, la fel ca la instantele
judecatoresti, prin pronuntarea unei hotarari
care este definitiva si obligatorie si se bucura
de aceeasi putere ca o hotarare
judecatoreasca, putand fi pusa in executare
silita.

Esential de retinut este ca accesul la aceasta
instanta arbitrală, sesizarea ei valabila este
conditionata de acordul scris al partilor in acest
sens.

Intrucat incheierea conventiei arbitrale este
mai dificil (daca nu imposibil) de realizat dupa
ivirea situatiei litigioase intre parti, datorita
tensionarii – de regula – a relatiilor dintre ele in
aceste situatii, Curtea de Arbitraj Comercial
recomanda includerea in contractele
comerciale incheiate a următoarei clauzei
arbitrale sau compromisorii:

“Orice litigiu patrimonial decurgând din sau
în legătură cu acest contract, inclusiv referitor
la validitatea, interpretarea, executarea ori
încetarea efectelor lui, se va soluţiona prin
arbitraj comercial, organizat de Camera de
Comerţ și Industrie Maramureș, în
conformitate cu Regulamentul și Regulile de
Procedură Arbitrală ale acestei Camere.
Hotărârea arbitrală este definitivă și
obligatorie.”

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
prin Curtea de Arbitraj Comercial vă pune la
dispoziţie cea mai eficientă și ieftină alternativa
de soluţionare a litigiilor comerciale prin
arbitrajul comercial.

Informaţii suplimentare la sediul Curţii de
Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de
Comerţ și Industrie Maramureș din Baia Mare,
bd. Unirii, nr. 16, tel. 0262 221510, persoană de
contact: Dumitru Claudia, et. 1, cam. 4.
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Proiecte Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
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Bursa Română de Mărfuri
Terminal Maramureș

Punct de lucru al BRM administrat de
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș

ACHIZIŢII ȘI VÂNZĂRI ÎN CONDIŢII DE MAXIMĂ EFICIENŢĂ
PRIN INTERMEDIUL BURSEI ROMÂNE DE MĂRFURI

BRM – Terminal Maramureș -Punct
de lucru al BRM administrat de
Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș se adresează agenţilor
economici din judeţul Maramureș care doresc
să vândă sau să achiziţioneze
produse, servicii sau lucrări , precum și
autorităţilor publice pentru organizarea
procedurilor de achiziţie publică.

În conformitate cu reglementările
legislative în vigoare, Bursa Română de
Mărfuri oferă clienţilor săi mecanisme
eficiente pentru derularea achiziţiilor publice
în sistem bursier.

* * *
1 . Consultanţă și organizare/

derulare proceduri pe piaţa licitaţiilor
pentru:

- Achiziţii de servicii, produse,
lucrări conform OUG 34/2006

- Achiziţii de servicii, produse,
lucrări rezultate în baza accesării de
proiecte pe fonduri structurale

Serviciile de consultanţă oferite de Bursa
Română de Mărfuri constau în asistenţă
oferită compartimentului specializat în
atribuirea contractelor de achiziţii publice pe
tot parcursul derulării unei proceduri pentru:

• întocmirea programului anual al
achiziţiilor publice: identificarea necesităţii
și estimarea valorii, întocmirea calendarului
procedurilor, încadrarea în coduri CPV,
fundamentarea bugetului alocat unei achiziţii
pe baza cotaţiilor emise de BRM, alegerea
optimă a tipului de procedură, elaborarea și
transmiterea anunţului de intenţie (dacă se
impune);

• stabilirea criteriilor de calificare și
selecţie a ofertanţilor;

• elaborarea documentaţiilor de atribuire
(stabilirea specificaţiilor tehnice, a clauzelor
contractuale și întocmirea fișei de date a
achiziţiei);

• publicarea anunţurilor în SEAP și
informarea structurilor din Ministerul
Finanţelor;

• derularea procedurilor de achiziţie la
termenele și în condiţiile stabilite;

• elaborarea răspunsurilor la solicitările
de clarificări;

• elaborarea procesului verbal al ședinţei

de deschidere a ofertelor, a raportului
procedurii de atribuire și a comunicărilor
privind rezultatul procedurii;

• soluţionarea contestaţiilor formulate
potenţialii ofertanţi și ofertanţi;

Referitor la oferta de servicii
bursiere pentru solicitanţii de fonduri
structurale, Bursa Română de Mărfuri
oferă consultanţă și asigură
organizarea/derularea procedurilor
de achiziţii de produse, servicii sau
lucrări rezultate în baza accesării/
câștigării de proiecte pe fonduri
structurale.

* * *
2 . Achiziţionarea de materii

prime pe piaţa la disponibil
Operatorii economici și autorităţile

contractante pot să vândă și să achiziţioneze,
pe piaţa la disponibil, în condiţii de maximă
eficienţă, materii prime structurate pe ringuri
specializate:

- Produse petroliere: carburanţi auto pe
baza cardurilor de carburanţi și a bonurilor
valorice, benzine, motorine, lubrifianţi,
combustibili de încălzire, păcură, bitum, ţiţei
etc.

- Energie electrică și gaze naturale;
- Materiale de construcţii: ciment, pietriș,

nisip, cherestea, traverse etc.
- Mărfuri generale: lemn de foc, criblura,

sare, animale în viu și carcasă, lapte, derivate
primare ale cerealelor (de ex: făina, zahăr,
ulei) etc;

- Cereale: grâu, porumb, rapiţă, soia,
floarea soarelui etc.;

- Legume și fructe.
Principalele avantajele ale

achiziţionării pe piaţa la disponibil se referă
la:

• desfășurarea procedurilor în termen de
maxim 7 zile;

• obţinerea unui preţ avantajos  prin
utilizarea licitaţiei cu strigare;

• utilizarea cotaţiilor BRM ca sistem de
referinţă pentru fundamentarea bugetului
alocat unei achiziţii;

• garantarea bursieră la executarea în
bune condiţii a contractului de achiziţie
publică;

• asigurarea concurenţei prin numărul

mare de ofertanţi înregistraţi în piaţă;
• eliminarea birocraţiei din procedurile

clasice de achiziţii publice.
* * *

    3.   Vânzare active
Bursa Română de Mărfuri  pune la

dispoziţia entităţilor la care statul sau o
autoritate a administraţiei publice locale este
acţionar majoritar un serviciu util și eficient:
organizarea și desfășurarea
licitaţiilor pentru vânzarea activelor
ce aparţin acestora. Activele care fac
obiectul vânzării reprezintă bunuri sau
ansambluri de bunuri din patrimoniul acestor
entităţi, inclusiv terenul aferent acestora,
care pot fi separate și organizate să
funcţioneze independent, distinct de restul
activităţii entităţii respective. Vânzarea unui
astfel de activ se poate efectua cu plata
integrală, cu plata în rate sau prin încheierea
unui contract de leasing imobiliar cu clauză
irevocabilă de vânzare.

* * *
4 Oportunităţi specifice de

colaborare
În această categorie, putem grupa oferta

dedicată de servicii bursiere, corelată cu
recenta adoptare de către Guvernul României
a HG 370/2008 și HG 341/2008 care
vizează repartizarea unor sume transferate
de la bugetul de stat către bugetele locale
pentru finanţarea unor cheltuieli de capital
ale unităţilor de învăţământ preuniversitar
de stat și, respectiv, pentru finanţarea
Programului de dezvoltare a infrastructurii și
a unor baze sportive din spaţiul rural.

Astfel, Bursa Română de Mărfuri,
prin intermediul celor 33 terminale
amplasate în toate zonele geografice
ale ţării, vine în sprijinul unităţilor
administrative teritoriale din întreaga ţară -
nominalizate a primi finanţări conform HG
370/2008 și HG 341/2008 - prin oferta sa
de servicii bursiere.

* * *
Detalii și informaţii suplimentare privind

avantajele organizării achiziţiilor și vânzărilor
prin intermediul Bursei Române de Mărfuri
– Terminal Maramureș se pot obţine la sediul
CCI Maramureș, tel. 0262-221510, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro sau maramures@brm.ro.
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Rivulus®

Dominarum 2008

Ediţia a XVI-a Expo cu vânzare de bunuri de larg consum

Urmare din pag. a 3-a

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.

TEN FIT SRL Baia Mare - centru de
fitness, Fit For You.

ŢIBULEAC GHEORGHE AF Ocna
Șugatag, jud. Maramureș - Produse
naturiste, ceaiuri și extracte din plante
medicinale. Producerea cremelor naturale
cu extracte concentrate din plante
medicinale (gălbenele) și propolis.

VÎRSTEANA SERV SRL Sighetu
Marmaţiei - produce și comercializează o

gamă diversificată de produse de mobilă
tapiţată.

WELLNESS – WORLD SRL Timișoara –
Produse și fotolii de masaj.

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.

ZVON GRUP SRL Baia Mare – accesorii
auto.

***
SALONUL FINANCIAR BANCAR ȘI

DE ASIGURĂRI:
S.C.ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ

ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP
SA Baia Mare - Prietenul statornic al
românului în asigurări.

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

 BRD Groupe Societe Generale,
Grup Baia Mare - Produse și servicii
bancare.

CEC BANK, Sucursala Baia Mare - o
bancă de tradiţie. Servicii financiar-
bancare.

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  ROMANIA
INSURANCE COMPANY SA Baia Mare -
Intermediere și încheiere: asigurări de
viaţă, asigurări generale, asigurări private
de sănătate, pensii private.

***
SALONUL FIRMELOR DE EXERCIŢIU

DIN MARAMUREȘ:
FE IDEAL SA, clasa a XI-a C - design

interior.
FE YOUR SECRET SA, clasa a XII-a E -

organizare de evenimente festive,
ceremonii.

FE PC KAT SA, clasa a XII-a A -
comercializare de calculatoare.

FE NERTA SRL, clasa a XI-a A - sisteme
de supraveghere.

FE UNIQ SRL, clasa a XII-a D - agenţie
de publicitate.

FE WILD CATS SRL, clasa a XI-a D -
pază și securitate.

FE GOLD & SILVER SA, clasa a XII-a C
- comercializare bijuterii.

FE EXTRAVAGANTZA SRL, clasa a XII-
a C - comercializare produse cosmetice.

Topul Firmelor din judetul Maramures
Urmare din pag. a 5-a

Comert cu amanuntul in
magazine specializate,

nespecializate, precum si
neefectuat prin magazine

Intreprinderi mari

1. AMBIENT SA punct de
lucru Baia Mare - BAIA MARE
Intreprinderi mijlocii

1. HOFER-H.I. SRL - BAIA
MARE
2. GAJ COMIMPEX SRL - BAIA
MARE
Intreprinderi mici

1. ELANKO SRL - RECEA
2. PHARMACLIN SRL - BAIA
MARE
2. ATENA-LUX SRL - BAIA
MARE
3. LADOREL COM SRL -
SIGHETU MARMATIEI

Agentii de turism
Microintreprinderi

1. MARA INTERNATIONAL
TOUR SRL - BAIA MARE

Activitate hoteliera
Intreprinderi mijlocii

1. TURIST SUIOR SRL - BAIA
SPRIE
2. COMPLEX MARA SA - BAIA
MARE

***
PREMII SPECIALE

Trofeul de excelenţă pentru
compania cu cele mai multe
prezenţe pe locul I în Topul
firmelor din judeţul
Maramureș

IZOTEROM SRL
Trofeul pentru Management
per fo rmant
MOELLER ELECTRO PRODUCTIE

SRL
Trofeul pentru Management
asociativ performant

Maria POP - Președinte
Asociaţia Patronilor din Morărit,
Panificaţie și Produse făinoase

Trofeul pentru cel mai tânăr
manager din topul firmelor

Florin Ioan DĂRĂBAN –

DIFLORA SRL
Trofeul pentru principalii
exportatori din judeţul
Maramureș

ITALSOFA ROMANIA SRL
PLIMOB SA

COZMIRCOM SA
TAPARO SRL

Trofeul pentru investiţia
anu lu i

ATP – Exodus SRL
Trofeul pentru cea mai
profitabilă companie

ITALSOFA ROMANIA SRL
Trofeul pentru compania
cu cea mai mare cifră de
afacer i

MOELLER ELECTRO
PRODUCTIE SRL

Trofeul creativităţii
ROMDIL PROD SRL
ROMDIL COM SRL

Trofeul iniţiativei și
organizării Topului

Gheorghe MARCAȘ –
președinte CCI Maramureș



HERMES CONTACT 11

Starea economiei maramureșene 2007 - Partea I
Urmare din pag. a 2-a

Evoluţia principalilor indicatori
economico-sociali în luna august și

perioada 1.I - 31.VIII.2008

Direcţia Judeţeană de Statistică Maramureș prezintă:

angajaţi conform înregistrărilor în
BVC.

Domeniul serviciilor  - mai
puţin cele financiare, asigurarea –
reasigurare, cuprinde activităţile:
Transporturi și activităţi anexe
transporturilor; Servicii profesionale;
Activităţi cinematografice, de radio,
televiziune și agenţiile de presă, alte
activităţi de spectacole; Servicii
generale; Activităţi culturale,
sportive și recreative; Poșta, curierat;
Servicii de colectat și reciclat deșeuri,
salubritate; Învăţământ; Sănătate;
Servicii imobiliare; Jocuri de noroc
și pariuri.

Cele 3.319 de societăţi din acest
domeniu (25,9 %) au realizat o cifră
de afaceri de 1.051,261 milioane de
lei  (12,74 %), cu un profit brut de
96,935 milioane de lei (17,88 %)
și o pierdere de 21,058 milioana
lei (12,7 %), cu 10.895 salariaţi
angajaţi (14,22 %).

Sectorul Comerţ, Export,
Turism este cea mai numeroasă
grupă, cuprinzând 4.979 societăţi
comerciale (25,98 %), aducând și o
contribuţie substanţială la cifra de
afaceri a judeţului de 37,34 % (ceea
ce reprezintă 3.080 milioane de lei)
cu un profit brut total pe sector de
116,622 milioane de lei (21,55 %),
dar și o pierdere totală de 26,44
milioane de lei, adică 15,95 %;
numărul de salariaţi angajaţi,
înregistrat este de 16.850 oameni,

ceea ce reprezintă cca. 22% din
totalul salariaţilor din BVC depuse
la Finanţe.

Această grupă cuprinde firme care
au ca principal obiect de activitate:
Activităţi de intermediere în
comerţul cu ridicata, comerţ cu
ridicata al produselor agricole brute,
animalelor vii, produselor
alimentare, băuturilor, tutunului;
Comerţ cu ridicata a produselor altele
decât cele nealimentare; Comerţ cu
autovehicule, piese și accesorii auto,
carburanţi pentru autovehicule;
Comerţ cu amănuntul în magazine
specializate, nespecializate precum
și neefectuate prin magazine; Agenţii
de turism; Activitate hotelieră;
Restaurante, baruri, cafenele.

Să facem câteva aprecieri și
constatări pe marginea acestor două
grupări a firmelor – după mărime
și domeniu de activitate și să ne
referim la doi indicatori principali:
la rata profitului și productivitatea
muncii, pentru a stabili un top al
firmelor din acest punct de vedere.

Indicatorul rata profitului (profit/
cifra de afaceri) la microîntreprinderi
el este de 8,11 %, la întreprinderi
mici este de 5,33 %, la cele mijlocii
este de 6,11 %. Firmele mari au rata
profitului de 4,47 %, iar cele foarte
mari de 8,6 %. Rezultă că
microîntreprinderile maramureșene,
în 2007, au avut cea mai bună
profitabilitate. Cea mai mică rată
au avut-o firmele mari.

Și în anul 2006,
microîntreprinderile aveau o rată a
profitului de 8,83 %, întreprinderile
mici de 5,45 %, mijlocii de 8,01
%, mari 3,71 % și foarte mari de
6,8 %. Și în anul 2006,
microîntreprinderile aveau cea mai
mare rată a profitului, iar cele mari
cea mai mică. Are o motivaţie
această așezarea ratei profitului.
Microîntreprinderile au cheltuielile
indirecte cele mai mici. Cheltuielile
cu personalul indirect este mic și
tinde către zero. Ele nu au o
suprastructură de personal stufoasă
ca celelalte tipuri de firme, mai ales
cele mari și foarte mari. Stocurile
de materii prime și materiale sunt
mici sau inexistente, iar stocurile de
produse finite / servicii sunt mici
deoarece ele nu produc pe stoc, ci
cu livrare directă și la termen.

La indicatorul productivitate a
muncii raportată la cifra de afaceri,
calculele ne arată următorul top al
indicatorului:

- În anul 2007 situaţia se prezintă
astfel: microîntreprinderi 115.303 lei
/ salariat, întreprinderi mici 124.977
lei / salariat, mijlocii 91.633 lei /
salariat, mari 69.267 lei / salariat
și foarte mari 128.247 lei / salariat.

- Pentru anul 2006 la
microîntreprinderile indicatorul a
fost de 104.096 lei /salariat, la
întreprinderile mici de 112.287 lei
/ salariat, la cele mijlocii de 81.630
lei / salariat, mari 47.678 lei /

salariat și foarte mari 113.132 lei /
salariat.

Și în acest caz indicatorii au același
trend în 2006 și 2007, cea mai
mare productivitate se realizează la
întreprinderile foarte mari, care au
procese tehnologice și tehnică
avansată și / sau sunt firme
multinaţionale, iar cele mai mici se
realizează la întreprinderi mari care
sunt cu capital în majoritatea
cazurilor românești și care provin
din privatizarea fostelor firme de
stat. Ele au o dotare tehnică și
tehnologică învechită de peste 20
de ani și cu produse „moștenite”,
unele destinate exportului
tradiţional.

O altă explicaţie este dată de
faptul că produsul finit al firmelor
foarte mari au o valoare adăugată
mult mai mare decât celelalte tipuri
de întreprinderi. Excepţie fac
microîntreprinderile care produc mai
ales în cadrul serviciilor, comerţului,
construcţii și instalaţii unde preţurile
produselor se stabilesc ad-hoc, la
înţelegere, nefiind preţuri de catalog
sau preţuri impuse de piaţă. Aici
cererea este mare și oferta este
mică, ceea ce conduce la preţuri ale
produsului / serviciului mai mari.
Tot aici se încadrează și societăţile
care lucrează în lohn / prestaţii unde
valoarea materiilor prime și
materialelor nu întră în valoarea
cifrei de afaceri.

(n.r urmează partea a II-a)

� Producţia industrială realizată în
perioada 1.I-31.VIII.2008, comparativ cu
perioada similară din anul 2007, a fost mai
mare cu 8,1% 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.2008, a
fost mai mare cu 6,5% faţă de aceeași
perioadă din anul 2007.
� Exporturile și importurile de mărfuri

realizate în perioada 1.I - 30.VI. 2008 faţă
de perioada corespunzătoare din anul 2007,
au fost mai mari cu 26,3% respectiv 14,0%.

� Cifra de afaceri din activitatea de
servicii de piaţă prestate populaţiei a
înregistrat în perioada 1.I - 31.VIII.2008 o
creștere de 15,9% faţă de perioada similară
din anul 2007.
� Câștigul salarial mediu nominal brut,

pe ţară în luna august 2008 a scazut cu
2,3%, iar câștigul salarial mediu nominal
net a fost mai mic cu 2,4% comparativ cu
luna iulie 2008.
� Raportul dintre indicele câștigului

salarial mediu nominal net și indicele
preţurilor de consum, în luna august 2008,
a fost de 114,8% faţă de luna
corespunzătoare din anul precedent și de
122,0% comparativ cu luna octombrie 1990.

� Preţurile de consum al populaţiei, pe
ţară, în luna august 2008 au scăzut cu 0,1%
faţă de luna precedentă, dar au crescut cu
8,0% faţă de luna august 2007. În raport
cu luna decembrie 2007, rata inflaţiei a
fost de 4,2%, ceea ce corespunde unei medii
lunare de 0,5%, comparativ cu 0,3% în
aceeași perioadă din anul 2007.
� Numărul șomerilor înregistraţi la

sfârșitul lunii august 2008 era de 8238
persoane, în creștere cu 498 persoane faţă
de luna precedentă, iar rata șomajului a fost
de 4,0% (3,8% în luna precedentă) și de
3,4% pentru femei (3,1% 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. 2008
a fost de 127 cu un capital investit de 22923
euro.

Director DJS Maramureș - Vasile POP
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OFERTA DE ÎNCHIRIERE
Societate din Baia Mare oferă spre

închiriere hala industrială în suprafaţă
de 950 mp, birouri în suprafaţă de 210
mp și spaţiu de deservire a halei în
suprafaţă de 210 mp. An construire
2006, recepţionată în 2007.

Spaţiul poate fi utilizat atât pentru
activitate de producţie de orice tip cât și
ca spaţiu de depozitare. (1004)

CERERI
ALGERIA

� Firma solicită marmura și produse
din marmură. (4766)

� Firma solicită lemn și cherestea
alba și roșie, lemn de cofraje. (4767)

� Firma solicită mobila și accesorii
pentru mobilier. (4768)

AUSTRIA

� Firma dorește contacte cu firme

românești producătoare de mobilier de

bucătărie. (4762)
BELGIA

� Firma solicită case de vacanţă din
lemn, 100 bucăţi/an. (4763)

FRANTA

� Firma solicită uși și ferestre din

lemn, PVC sau aluminiu.(4764)
� Firma solicită cești din porţelan

pentru desfacere prin magazinele de
mare distribuţie. (4769)

� Firma solicită structuri metalice
pentru grădini. (4772)

� Firma solicită produse pentru bai:
robineţi de lux, mobilă pentru băi,
pardoseli, mozaicuri, radiatoare. (4773)

ITALIA

� Firma solicită piese turnate din
fontă. (4778)

LITUANIA

� Firma solicită vin alb pentru
fabricarea vinului spumant. (4770)

MAREA BRITANIE

� Firma solicită adezivi pentru
materiale de ambalat. (4775)

OLANDA

� Firma solicită ferestre de
mansarda (Roof windows). Firma este
interesata să intre în legătură cu
producători - sau potenţiali producători
romani. (4761)

S.U.A.

� Firma solicită tuburi și fittinguri
pentru scurgere din PVC de la 1/2" la
6". (4771)

SPANIA

� Firma solicită case din lemn.
(4777)

THAILANDA

� Firma solicită brânzeturi -
cașcaval, brânză topita, cedar,  brânză
feta, telemea. (4776)

TUNISIA

� Firma solicită lemne din foi
stratificate de fag destinate producţiei
de somiere, grosime 87 mm, lăţime 53
mm. (4765)

� Firma solicită cereale:
- porumb - 20.000 tone
- grâu panificaţie - 10.000 tone
- orz - 10.000 tone. (4774)

CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ
agent împuternicit pentru înscrieri în Arhiva Electronică

de Garanţii Reale Mobiliare

ATENŢIE! NU CUMPĂRAŢI BUNURI AMANETATE (GAJATE)!

Doriţi să cumpăraţi de la dealeri sau de ocazie un
autovehicul, utilaje sau alte instalaţii second – hand?
Nu vă lăsaţi înșelaţi! Înainte de a le cumpăra verificaţi
dacă acestea nu au făcut obiectul unei garanţii reale
mobiliare (gaj).

Sunteţi creditor și doriţi o certitudine pentru încasarea
creanţelor dvs.?
Încheiaţi contracte de garanţie reală mobiliară și înscrieţi-
vă garanţia în Arhiva Electronică de Garanţii Reale
Mobiliare.

Cum puteţi face asta?
Nimic mai simplu. Apelaţi la serviciul de căutare și înscriere
în Arhiva electronică de garanţii reale  mobiliare oferit de
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș.

Vă așteptăm de luni până vineri la sediul nostru din
Baia Mare, bd. Unirii, nr. 16 sau la punctul de lucru din
Sighetu Marmaţiei, clădirea Primăriei, cam. 16.

Recomandări pentru oamenii de afaceri
privind criza ruso - georgioană

Având în vedere ultimele evoluţii din criza ruso-
georgiană Ambasada României la Tbilisi recomandă
oamenilor de afaceri:

1. evitarea de către firmele/companii le
românești(de stat sau private) a deplasărilor în scop
de afaceri în regiunile separatiste Abhazia și Osetia
de Sud

2. recomandarea de a nu încheiat contacte/
înţelegeri cu autorităţile separatiste din Abhazia și
Osetia de Sud, întrucât aceste demersuri ar însemna
recunoașterea implicită a acestor regimuri și ar
periclita credibilitatea poziţiei României faţă de
conflictul din Georgia

3. explorarea noilor oportunităţi de export în
Georgia, având în vedere posibilitatea introducerii de
noi produse pe relaţia comercială cu această ţară și
lansarea procesului de reconstrucţie și desfășurarea
de misiuni internaţionale(UE și OSCE) în Georgia.

(sursa: Camera de Comerţ și Industrie a României)
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UNIUNEA EUROPEANÃ

Proiect finantat prin PHARE

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

RU – ECONdb-CLUS - ROMANIA-UKRAINE JOINT
ECONOMIC dATA bASE AND CLUSTERS IDENTIFICATION

GUVERNUL
ROMANIEI

CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ în calitate de Beneficiar în parteneriat cu Camera de
Comerţ și Industrie Transcarpatia (Ucraina) implementează în perioada septembrie 2007- octombrie 2008
proiectul

RU – ECONdb-CLUS - ROMANIA-UKRAINE JOINT ECONOMIC dATA bASE AND CLUSTERS IDENTIFICATION,
referinţă: RO-2005/017-539.01.01 (Priority 1), Contract no: RO-2005/017-539.01.01.10, din cadrul Neighbourhood

Programme Romania-Ukraine 2004-2006

Obiectivul general al prezentului proiect îl constituie susţinerea intensificării dezvoltării economice a Regiunii
Transfrontaliere România (Maramureș) - Ucraina (Transcarpatia) prin studierea oportunităţii sprijinirii in viitor a cristalizării
aglomerărilor economice de tip cluster.

Obiectivul specific al acestui proiect este întocmirea unui studiu de oportunitate a sprijinirii aglomerărilor economice
de tip cluster în Regiunea transfrontalieră România (Maramureș) - Ucraina (Transcarpatia), prin analizarea profilelor a
cel puţin 6000 de companii din Regiune, prin intervievarea „în amănunt’ a cel puţin 200 dintre acestea, folosind
metodologii și instrumente specifice, în cadrul unei echipe academice comune, înfiinţată special pentru acest proiect,
și elaborarea unei baze de date cu companiile membre ale potenţialelor clustere analizate.

Grupul ţintă al proiectului este constituit din: - 2 Camere de Comerţ și Industrie - Maramureș (România) și
Transcarpatia (Ucraina);

- 3 Universităţi - Universitatea de Nord din Baia Mare, Universitatea Naţională Tehnică de Petrol și Gaze din Ivano-
Frankivsk și Universitatea Naţională Yuriy Fedkovych Chernivtsi;

- cel puţin 6000 de companii care vor fi analizate în timpul derulării proiectului, dintre care cel puţin 200 vor fi
intervievate „în amănunt’ și vor fi incluse în baza de date a proiectului;

- AGENŢIA ROMÂNĂ PENTRU INVESTIŢII STRĂINE.
Beneficiari finali ai proiectului: - mediul de afaceri din regiunea transfrontalieră a Maramureșului (România) și

Transcarpatia (Ucraina);
- comunităţile locale din regiunea transfrontalieră;
- sistemul cameral și mediul economic;
- autorităţile publice locale/regionale;
- cele doua ţări - România și Ucraina.
Durata proiectului: 14 luni.
Structura partenerială:
- Beneficiar: - Camera de Comerţ și Industrie Maramureș;
- Partener: - Camera de Comerţ și Industrie Transcarpathia;
- Asociaţi: - Universitatea de Nord din Baia Mare;

- Universitatea Naţională Tehnică de Petrol și Gaze din Ivano-Frankivsk;
- Universitatea Naţională Yuriy Fedkovych Chernivtsi;
- AGENŢIA ROMÂNĂ PENTRU INVESTIŢII STRĂINE.

Bugetul aferent implementării proiectului:
- Costuri totale eligibile ale acţiunii: EUR 130.140;
- Finanţare europeană: EUR 98.800;
- Cofinanţare: EUR 31.340.

Pentru mai multe informaţii despre acest proiect și stadiul implementării sale, vă rugăm să ne contactaţi la:
CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ, Bd. Unirii nr. 16, 430232 Baia Mare, Maramureș, România, 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 LEGĂNARU.
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Prezentare proiect
(RURCED) – Romania – Ukraine Regional

Center for Economic Development
CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ în calitate

de Beneficiar implementează în cadrul Programului de Vecinătate
România-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 Vecinătate 2004 – 2006,
“îmbunătăţirea integrării transfrontaliere dintre regiunile de graniţă”,
îl constituie intensificarea procesului de dezvoltare economică
transfrontalieră România-Ucraina (Maramureș, Satu Mare,
Zakarpattya, Ivano-Frankivsk), prin îmbunătăţirea relaţiilor
economice dintre cele două ţări.

Obiectivul specific al prezentei cereri de finanţare este crearea
unei platforme pilot de dezvoltare economică RURCED, sub
forma unor centre/birouri regionale de dezvoltare economică,
în scopul întăririi domeniului operaţional al cooperării
transfrontaliere. Se va realiza astfel constituirea unei reţele
și a mecanismelor de lucru, fundamente ale acestei platforme
RURCED.

Activităţi. Pentru a atinge obiectivele mai sus descrise, prezentul
proiect urmărește implementarea următoarelor activităţi:

·  Organizare și management
· Crearea RURCED – CENTRULUI REGIONAL PENTRU

DEZVOLTARE ECONOMICĂ ROMÂNIA-UCRAINA cu sediul în Baia
Mare și a două birouri pilot în Satu Mare, Ujgorod, pe lângă
Camerele de Comerţ și Industrie aferente acestor regiuni

· Organizarea unei reţele de translatori
· Stabilirea unei strategii de dezvoltare economică a zonei

transfrontaliere România (Maramureș, Satu Mare) și Ucraina
(Zakarpatya, Ivano Frankivsk) - (organizarea a patru work-shop-uri/
2 zile fiecare – 20 participanţi)

· Participarea la târguri organizate de către cele trei Camere
partenere în fiecare dintre orașele: Baia Mare, Satu Mare și Ujgorod
și organizarea de misiuni economice

· Realizare acţiuni vizibilitate – Breviar de afaceri Româno-
Ucrainean și pagina web RURCED

· Conferinţa privind rezultatele proiectului și modul de continuare
a unor activităţi ale proiectului

Grupul ţintă al prezentului proiect este constituit din:
- 4 Camere de Comerţ și Industrie - Camerele de Comerţ și

Industrie Maramureș, Satu Mare (România) și Transcarpathia, Ivano-
Frankivsk (Ucraina)

-  4 Consilii Judeţene/Oblast-uri - Autorităţile Publice Regionale
ale judeţelor Maramureș și Satu Mare (România) și ale oblast-
urilor Transcarpathia și Ivano-Frankivsk (Ucraina)

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

- minim 80 de oameni de afaceri din Maramureș, Satu Mare
(România) și Transcarpathia (Ucraina) participanţi direcţi la misiuni
econimice/târguri, cărora le vor fi stabilite minim 100 de contacte
de afaceri în cadrul acestor acţiuni;

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

· O reţea de lucru, formată din Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
și partenerii/asociaţii/participanţii din cadrul acestui proiect;
· Un Centru RURCED – CENTRULUI REGIONAL PENTRU
DEZVOLTARE ECONOMICĂ ROMÂNIA-UCRAINA cu sediul în Baia

Mare, pe lângă Camera de Comerţ și Industrie Maramureș;
· Două Birouri Pilot RURCED în Satu Mare și Ujgorod pe lângă
Camerele de Comerţ și Industrie aferente acestor regiuni;
· Echipamente
· Patru workshp-uri organizate și desfășurate în scopul stabilirii
strategiei de dezvoltare economică a regiunii transfrontaliere;
· 20 de participanţi / workshop, adică un total de 80 de
participanţi;
· O strategie de dezvoltare economică a zonei transfrontaliere
· Un profil economic al regiunii
· Trei târguri-expoziţie din România și Ucraina la care se va
participa;
· Trei standuri expoziţionale amenajate (minim 12 mp/stand);
· Șase misiuni economice organizate;
· 64 oameni de afaceri români și ucraineni a căror participare
în cadrul misiunilor economice va fi asigurată în baza proiectului
· 16 oameni de afaceri români și ucraineni a căror participare
în cadrul târgurilor va fi asigurată în baza proiectului
· Minim 100 de contacte de afaceri stabilite
· Un curs de translatori de engleză de afaceri organizat
· 20 de participanţi la cursul de translatori
· O reţea de translatori constituită
· Un model de Breviar de Afaceri Româno-Ucrainean
· Materiale de vizualizare

- Breviar de Afaceri Româno-Ucrainean – suport hârtie –
500 exemplare

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

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

Pilot RURCED
- 20 de articole publicate în periodicele proprii ale

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

presa locală din Maramureș și Satu Mare
· O conferinţă privind rezultatele proiectului și modul de continuare
a unor activităţi ale proiectului
· Un forum de investiţii Româno-Ucrainean cu tema:
“Oportunităţi investiţionale în Regiunea transfrontalieră România-
Ucraina (Maramureș, Satu Mare, Zakarpattya, Ivano Frankivsk)”

Parteneri:
-Beneficiar: Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
-Parteneri:-Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Satu Mare

 - Camera de Comerţ și Industrie Transcarpatia
 - Consiliul Judeţean Maramureș

Asociaţi:- Universitatea de Nord Baia Mare
           - Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Bugetul aferent implementării proiectului:
- Costuri totale eligibile ale acţiunii: EUR 123.360
- Finanţare europeană: EUR 98.000
- Cofinanţare: EUR 25.360

Pentru mai multe informaţii în legătură cu acest proiect, vă
rugăm să ne contactaţi la: CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE
MARAMUREȘ, Bd. Unirii nr. 16, 430232 Baia Mare, Maramureș,
România, 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.

UNIUNEA EUROPEANÃ

Proiect finantat prin PHARE

GUVERNUL
ROMANIEI

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


