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Topul Firmelor din Maramureș și din
România pe anul 2011 s-a realizat în cel de-
al treilea an de criză economico-financiară
și de recesiune economică. Sectorul privat a
fost cel mai afectat, deoarece venea după
șocul anului 2009, primul an al crizei, care
în Maramureș a scos din funcţiune 3.561 de
societăţi comerciale – cu activităţi suspendate,
radiate sau dizolvate. În anul 2010 a
continuat ieșirea din funcţiune a încă 2.416
firme din care 95% reprezentau
microîntreprinderi și IMM, reprezentând 11%
din firmele înregistrate la OJRC Maramureș
la 31 decembrie 2009. Cu efectivele
restrânse, economia judeţului în 2011 nu a
simţit căderi majore la principalii indicatori
economico-financiari raportaţi în bilanţurile
contabile la 31 decembrie 2011, în comparaţie
cu anul 2010. Această afirmaţie este susţinută
și de datele statistice înregistrate și raportate
de DJS. Evoluţia principalilor indicatori
economico-sociali la 31 decembrie 2011,
comparativ cu anul 2010, se prezintă astfel:
producţia industrială în 2011 a fost mai mare
cu 1,6% în volum absolut; indicele valoric al
cifrei de afaceri a fost mai mare cu 13,5%;
investiţiile realizate au înregistrat o scădere
de 3%; lucrările în construcţii au scăzut cu
9,2%; exporturile de mărfuri au crescut cu
estimativ cu 18,5%, iar importurile cu 15%;
capacitatea de cazare în turism a fost cu
29,7% mai mare; numărul de șomeri
înregistraţi la sfârșitul lunii decembrie a fost
de 8.358 persoane, iar rata șomajului a fost
de 4,0%;

În baza bilanţurilor de venituri și cheltuieli,
de profit sau de pierderi înregistrate și
raportate de societăţile comerciale pentru
anul 2011, primite de la Camera de Comerţ

Topul Firmelor din Judeţul Maramureș
- Ediţia a XIX-a -

În data de 9 noiembrie a.c., la Centrul de
Instruire și Marketing, Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș a organizat cea de-a
XIX-a-a ediţie a Topului Firmelor din Judeţul
Maramureș.

La manifestări a fost prezent primarul
municipiului Baia Mare dl. Cătălin Cherecheș
și primarul orașului Tăuţii Măgherăuș, dl.
Anton Ardelean care în luările lor de cuvânt au

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

În cuvântul de deschidere, dl președinte
Marcaș a anunţat lansarea pentru anul 2013
a unui nou proiect dedicat promovării
companiilor din  Maramureș,  intitulat „Zilele
Firmelor Maramureșene” . Evenimentul se va
desfășura în prima parte a lunii noiembrie și
va cuprinde pe lângă Topul Firmelor și o
expoziţie dedicată firmelor producătoare din
judeţul nostru. Totodată dl. Marcaș a adresat
d-lui primar invitaţia de a se alătura Camerei
în calitate de coorganizator al acestei acţiuni.
Invitaţia a fost primită cu deschidere de către
edilul băimărean. În continuare dl președinte
a  făcut o scurtă prezentare a situaţiei
economice la nivelul judeţului Maramureș,
punctând asupra principalilor indicatori
economici.

Topul Firmelor pentru anul 2011 a avut la
dispoziţie bilanţurile  – la 31 decembrie 2011 –
a 12078 firme maramureșene

Aplicând algoritmul stabilit de comisia
Naţională a Topului organizat de CCIR și CCI
teritoriale, au rămas în concurs doar 1256
firme maramureșene. Dintre acestea, pe
baza datelor de bilanţ s-au selectat, conform
algoritmului 126 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 - Dna Maria
Morcovescu.

La ediţia din acest an au fost acordate și 5
categorii de premii speciale și anume:

- Cea mai profitabilă companie
- Compania cu  cea mai mare cifra de

afaceri și cel mai mare număr de salariaţi din
Topul Firmelor

- Managerul anului
- Femeia manager a anului
- Cel mai tânăr manager al unei firme de Top
- Investiţia anului
- Premiul pentru Responsabilitate Socială
În acest an au fost alături de Camera de

Comerţ și Industrie Maramureș în calitate de
parteneri și patru bănci importante: BRD –
Groupe Societe Generale, Raiffeisen Bank, BC
Carpatica și Marfin Bank.

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

Vă prezentăm în continuare firemle
premiate la cea de-a XIX-a ediţie a Topului
Firmelor din judeţul Maramureș:
CERCETARE, DEZVOLTARE SI HIGH TECH

Fabricarea de echipamente de masura,
verificare, control si navigatie;

productia de ceasuri
Intreprinderi mici
1. PRIMATECH SRL - Baia Mare

Fabricarea motoarelor electrice,
generatoarelor si transformatoarelor
electrice si a aparatelor de distributie
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și Industrie a României am determinat evoluţia
principalilor indicatori economico-financiari, care
ne-au permis să elaborăm radiografia stării de
sănătate a economiei judeţului nostru. Ea
reprezintă o sinteză a principalilor indicatori
economici din economia reală înregistraţi și
raportaţi.

În vederea redării unei imagini complete și
reale a mediului economic, am ales și luat în
considerare indicatorii reprezentativi și specifici
unei astfel de analize exprimate în lei – moneda
naţională. Pentru analiza desfășurată am grupat
societăţile comerciale după:

· numărul de societăţi comerciale cu
activitate confirmată în bilanţurile de venituri și
cheltuieli ale societăţilor comerciale

· cifra de afaceri, profitul brut, pierderi
brute, număr de salariaţi, productivitatea muncii.

· domenii de activitate care acoperă
principalele sectoare ale economiei: cercetare,
dezvoltare, high-tech; industrie; agricultură,
pescuit, piscicultură; construcţii; servicii; turism
și comerţ

· structura organizaţională a societăţilor
comerciale: microîntreprinderi, IMM, întreprinderi
mari și foarte mari.

Pentru a da posibilitatea organelor
administraţiei locale, consiliilor comunale și
judeţean și parlamentarilor de a avea posibilitatea
să analizeze starea economiei în profil teritorial,
am extras din lucrare indicatorii la nivel de
localitate.

Materialul de analiză a situaţiei stării economiei
judeţului l-am realizat în dinamica evoluţiei/
involuţiei principalilor indicatori în perioada
2008-2010-2011.

Astfel, la termenul limită de depunere a
bilanţurilor contabile, 12.078 de societăţi
comerciale au depus aceste documente,
reprezentând 54,68% din firmele existente în
Registrul Comerţului la 31 decembrie 2011. În
ultimii ani, în jurul acestui procentaj se
înregistrează raportările de bilanţ.

Din cele 12.078 de firme care au depus
bilanţurile, numai 71,32% au raportat că au
realizat cifră de afaceri. Rezultă că restul firmelor
nu au avut activităţi economice. De asemenea,
numai 42,80% din firme au raportat activităţi
profitabile, iar 36,90% au înregistrat pierderi.
86,63% din firmele înregistrate au realizat
producţie cu salariaţi. Restul de 1.152 firme nu
au raportat/înregistrat că au avut salariaţi
angajaţi. Oare așa să fie?! Este obligaţia legală a
personalului ITM de a verifica firmele care
raportează activităţi realizate fără forţă de
muncă angajată.

A . Situaţia comparativă a anului 2011
cu anii 2010 și 2008

Comparativ cu anul 2008 și anul 2010
indicatorii raportaţi în bilanţurile anului financiar
2011, se prezintă astfel:

- cifra de afaceri în 2011, de 10.928,03
mil.lei, a fost mai mare cu 10,06% faţă de
2008 și cu 14,02% faţă de 2010;

- profitul brut în 2011, de 510,94 mil. lei,
a fost cu 3,34% mai mic faţă de 2008 și cu
7,70% mai mare faţă de 2010;

- pierderile brute în 2011, de 355,84 mil.
lei, au fost mai mici faţă de 2008 cu 37,08%
și mai mici cu 11,37% faţă de 2010;

- numărul de salariaţi în 2011, de 70.788,
a fost mai mic cu 9,44% salariaţi faţă de 2008
și cu 2,84% mai mare decât în 2010;

- productivitatea muncii în 2011 a fost de
154,38 mii lei/salariat și a fost cu 21,53% mai
mare ca în 2008 și cu 10,87% mai mare ca în
2010.

Din analiza indicatorilor prezentaţi rezultă că
în 2011 faţă de 2008 economia judeţului a
cunoscut o scădere la indicatorii profit brut,
pierderi brute și număr salariaţi și creșterea cifrei
de afaceri și a productivităţii, iar faţă de 2010 a
cunoscut o creștere la indicatorii: cifra de afaceri,
profit brut, număr de salariaţi și productivitatea
și au scăzut pierderile brute.

B . Situaţia firmelor în 2011 grupate
pe clase de mărime

Analizând indicatorii economico-financiari ai
firmele grupate în microîntreprinderi, întreprinderi
mici, întreprinderi mijlocii, întreprinderi mari și
întreprinderi foarte mari vom constata aportul
pe care aduc acestea în economia judeţului.

În 2011 acești indicatori au următorul aport
la nivelul economiei judeţului:

- numărul de societăţi comerciale
grupate au fost: 10.777 microîntreprinderi
(89,23%); întreprinderi mici 1.140 (9,44%);
întreprinderi mijlocii 137 (1,13%); întreprinderi
mari 18 (0,15%) și întreprinderi foarte mari 6
(0,05%);

- cifra de afaceri: microîntreprinderile
au realizat un nivel din cifra totală realizată în
economia judeţului de 23,10%; întreprinderile
mici 27,41%; întreprinderile mijlocii 23,52%;
întreprinderile mari 7,38% și întreprinderile
foarte mari 18,59%;

- profitul brut realizat și raportat de
microîntreprinderi, la nivelul judeţului, procentual
a fost de 29,05%; întreprinderile mici 23,14%;
întreprinderile mijlocii 25,58%; întreprinderile
mari 5,00% și întreprinderile foarte mari
17,23%;

- pierderile brute raportate la nivelul
judeţului au fost de 65,76% la

microîntreprinderi, de 19,21% la întreprinderile
mici, de 14,09% la întreprinderile mijlocii, de
0,93% la întreprinderile mari iar întreprinderile
foarte mari n-au raportat pierderi;

- numărul de salariaţi angajaţi și
raportaţi în microîntreprinderi a fost de 18.480,
în întreprinderile mici de 21.844 salariaţi, în
întreprinderile mijlocii de 13.935, în
întreprinderile mari de 7.276 și în întreprinderile
foarte mari de 9.253 persoane;

- productivitate muncii realizată și
raportată a fost de: la microîntreprinderi de
136,58 mii lei/salariat, la întreprinderi mici de
137,10 mii lei/salariat, la întreprinderi mijlocii
de 184,48 mii lei/salariat, la întreprinderile mari
de 110,87 mii lei/salariat iar întreprinderile
foarte mari de 219,56 mii lei/salariat

C . Situaţia comparativă 2011-2010-
2008 a firmelor grupate pe clase de
mărime

Raportând rezultatele anului 2011 faţă de 2008
și faţă de 2010 constatăm că:

- numărul societăţilor comerciale în
2011 faţă de 2008 a fost: la microîntreprinderi
mai mic cu 1.532 firme, la întreprinderi mici
mai mic cu 7 firme, la întreprinderi mijlocii mai
mic cu 44, întreprinderi mari mai puţine cu 3 și
întreprinderi foarte mari mai multe cu una; faţă
de 2010 numărul societăţilor comerciale a fost:
la microîntreprinderi mai mic cu 274 firme, la
întreprinderi mici mai mare cu 92 firme, la
întreprinderi mijlocii mai mare cu 11 firme, la
întreprinderi mari mai mic cu 4 firme iar numărul
întreprinderilor foarte mari a  crescut cu 2;

- cifra de afaceri raportată în 2011, de
2.524,07 mil. lei la microîntreprinderi a fost
mai mică faţă de 2008 cu 7,47% și mai mare
faţă de 2010 cu 9,68%; la întreprinderi mici, de
2.994,90 mil. lei, a fost mai mică cu 1,63%
faţă de 2008 și mai mare cu 11,23% faţă de
2010; la întreprinderi mijlocii cifra de afaceri a
fost de 2.570,77 mil. lei, mai mare cu 15,75%
faţă de 2008 și mai mare cu 28,23% faţă de
2010; la întreprinderile mari, de 806,73 mil.
lei, a fost mai mare cu 4,81% faţă de 2008 și
mai mică cu 28,64% faţă de 2010; la
întreprinderile foarte mari cifra de afaceri în
2010, de 2.031,56 mil. lei a fost mai mare cu
74,15% faţă de 2008 și mai mare cu 39,56%
faţă de 2010;

- profitul brut înregistrat și raportat în
2011, de 148,43 mil. lei, la microîntreprinderi
prezintă o scădere de 13,30% faţă de 2008 și
de 9,98% faţă de 2010; la întreprinderile mici
profitul brut de 118,22 mil. lei, faţă de 2008 a
fost mai mic cu 2,82% și mai mare cu 7,83%
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si control a electricitatii
Intreprinderi foarte mari
1. EATON ELECTRO PRODUCTIE
SRL - Sarbi
Intreprinderi mijlocii
1. ELECTRO SISTEM SRL - Baia
Mare

Fabricarea altor
echipamente electrice

Intreprinderi mari
1. WEIDMÜLLER INTERFACE
ROMANIA SRL  -  Tautii-
Magheraus
Intreprinderi mijlocii
1. 4 K SERVICES SRL - Baia Mare

Activitati de editare a
produselor software

Intreprinderi mijlocii
1. INDECO SOFT SRL - Baia Mare

Activitati de servicii in
tehnologia informatiei

Intreprinderi mici
1. REPKA ELECTRONICS SRL -
Baia Mare
2. LOADING MEDIA SRL - Baia
Mare
Microintreprinderi
1. ARHIMEDES SRL - Baia Mare

INDUSTRIE
Silvicultura si alte activitati

forestiere
Intreprinderi mici
1. OCOLUL SILVIC ALPINA
BORSA RA - Borsa

Exploatarea forestiera
Intreprinderi mici
1. TIMIS-FOREST-IMPEX SRL -
Borsa
2. BLAGA EXPLO SRL - Viseu
de Sus
Extractia pietrei, nisipului si

argilei
Intreprinderi mici
1. STUR SRL - Baia Mare

Productia, prelucrarea si
conservarea carnii si a
produselor din carne

Intreprinderi mari
1. FERMA ZOOTEHNICA SRL -
Baia Mare

Fabricarea produselor
lactate

Intreprinderi mici
1. CALITATEA SRL - Merisor
2. OBLAZA SRL - Bârsana

Fabricarea produselor de
brutarie si a produselor

fainoase
Intreprinderi mici
1. BIZO TRADE SRL - Baia Mare
2. ROSARIO SRL - Baia Mare

Fabricarea bauturilor
Microintreprinderi
1. DISTILERIA VOICA SRL  -
Chechis
Finisarea materialelor textile
Intreprinderi mici
1. WORKING BLUE SRL - Ulmeni

Fabricarea altor articole
textile

Intreprinderi mijlocii
1. TEREDAN-PRODUCTION SRL
- Sighetu Marmatiei

Fabricarea articolelor de
imbracaminte, cu exceptia

articolelor din blana
Intreprinderi mari
1. STIL AURA SRL - Baia Mare
Intreprinderi mijlocii
1. RACIDO PROD COM SRL -
Baia Mare
2. CONFSTAR SA - Baia Mare
Intreprinderi mici
1. GRANDSTIL PLUS SRL - Baia
Mare

Fabricarea produselor din
lemn, pluta, paie si din alte

materiale vegetale
Microintreprinderi
1. PRODIND-IMPEX SRL - Baia
Mare

Fabricarea articolelor din
hartie si carton

Intreprinderi mici
1. KAYDARA SRL - Baia Mare
2. RALOM SRL - Baia Mare

Tiparire si activitati de
servicii conexe tiparirii

Intreprinderi mijlocii
1. PRINTMASTERS SRL - Baia
Mare

Tiparire si activitati de
servicii conexe tiparirii

Intreprinderi mici
1. CECONII SRL - Recea

Fabricarea altor produse
chimice

Microintreprinderi
1. 4 BRANDS SRL - Baia Mare

Fabricarea articolelor din
cauciuc

Intreprinderi mijlocii
1. OPTIBELT POWER
TRANSMISSION SRL - Tautii-
Magheraus
Microintreprinderi
1. ARRP SRL - Baia Mare

Fabricarea articolelor din
beton, ciment si ipsos

Intreprinderi mijlocii
1. TRUCK SPED SRL - Sarbi
Intreprinderi mici
1. FORTE GRUP SRL - Baia Mare

Taierea, fasonarea si
finisarea pietrei

Intreprinderi mici
1. C.M.C SRL - Carbunari

Productia metalelor
pretioase si a altor metale

neferoase
Intreprinderi mijlocii
1. UNIVERSAL ALLOY
CORPORATION EUROPE SRL -
Dumbravita

Turnarea metalelor
Intreprinderi mijlocii
1. COZMIRCOM SA - Baia Sprie

Fabricarea de constructii
metalice

Intreprinderi mari
1. RAMIRA SA - Baia Mare
Intreprinderi mici
1. DEBITARE SRL - Baia Mare
2. COMERPAN SRL - Sighetu
Marmatiei

Productia de rezervoare,
cisterne si containere
metalice; productia de

radiatoare si cazane pentru
incalzire centrala

Intreprinderi mici
1. SISTEM GRUP IMPEX SRL -
Baia Mare

Fabricarea altor produse
prelucrate din metal

Intreprinderi mijlocii

1. MECANICA-SIGHETU SA -
Sighetu Marmatiei
Intreprinderi mici
1. FAGET SUD SRL - Sighetu
Marmatiei
Fabricarea calculatoarelor si
a echipamentelor periferice

Microintreprinderi
1. LIGHT SPEED COMPUTERS
SRL - Baia Mare

Fabricarea altor masini si
utilaje de utilizare generala

Intreprinderi mijlocii
1. ADISS SA - Tautii-Magheraus
Intreprinderi mici
1. EPUROM SA - Baia Mare

Fabricarea de mobila
Intreprinderi foarte mari
1. TAPARO SA - Borcut
1. ITALSOFA ROMANIA SRL -
Baia Mare
2. PLIMOB SA  -  Sighetu
Marmatiei
Intreprinderi mijlocii
1. MOBAM SA - Baia Mare
Intreprinderi mici
1. GHISE DESIGN SRL - Recea

Repararea articolelor
fabricate din metal,

repararea masinilor si
echipamentelor

Intreprinderi mici
1. ELMED SRL - Baia Mare

Captarea, tratarea si
distributia apei

Intreprinderi mari
1. VITAL SA - Baia Mare

AGRICULTURA, PESCUIT,
PISCICULTURA

Cultivarea plantelor
nepermanente

Intreprinderi mici

1. ENTOPAT SRL - Miresu Mare
CONSTRUCTII

Lucrari de constructii a
cladirilor rezidentiale si

nerezidentiale
Intreprinderi mari
1. INTREPRINDERE MONTAJ-
INSTALATII SA - Mocira
Intreprinderi mijlocii

Continuare în pag. a  4-a
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1. T.C.M-NORD SA - Baia Mare
Intreprinderi mici
1. FLAMGARD IMPEX SRL - Recea

Lucrari de constructii a
drumurilor si a cailor ferate

Intreprinderi mijlocii
1. X.S. SUD COMPANI SRL - Baia
Mare
1. CONSTRUROM SA - Baia Mare
2. DRUSALCONSTRUCT SA -
Baia Mare
Intreprinderi mici
1. RIMPEX GROUP SRL - Baia
Mare
Microintreprinderi
1. P.I.D. COMPANY SRL - Baia
Mare
Lucrari de constructii a altor

proiecte ingineresti
Intreprinderi mijlocii
1. IFMAR SA - Baia Mare
Microintreprinderi
1. ALEXISUS CONSTRUCT SRL -
Baia Mare
Lucrari de instalatii electrice

si tehnico-sanitare si alte
lucrari de instalatii pentru

constructii
Intreprinderi mijlocii
1. ANTREPRIZA MONTAJ
INSTALATII SA - Baia Mare
Intreprinderi mici
1. ELECTROCENTER DUE SRL -
Baia Mare
2. I.C.E.P. SRL - Busag
3. ALAVAL PROD COM SRL -
Dumbravita
Microintreprinderi
1. ROCVAL CONSTRUCT SRL -
Baia Mare
2. ISO-WELT SRL - Baia Mare

SERVICII
Colectarea deseurilor

Intreprinderi mijlocii
1. DRUSAL SA - Baia Mare

Recuperare materialelor
Intreprinderi mici
1. CORESERV SRL - Baia Mare

Dezvoltare (promovare)
imobiliara

Intreprinderi mijlocii
1. HOFER-H.I. SRL - Baia Mare

Intretinerea si repararea
autovehiculelor

Intreprinderi mici
1. ADETRANS SRL  -  Sighetu
Marmatiei
Microintreprinderi
1. GIVAL SRL - Baia Mare
2. DELMOTOR SRL - Baia Mare

Transporturi rutiere de
marfuri si servicii de mutare

Intreprinderi mijlocii
1. HAGERO SRL - Sarbi
Intreprinderi mici

1. DANCRISI SRL - Baia Mare
2. RENAROM TRANS SRL - Baia
Mare
Microintreprinderi
1. I.I. & C.A.SERV SRL - Baia Mare

Activitati anexe pentru
transporturi

Intreprinderi mici
1. MARASPED INTERTRANS
SRL - Baia Mare

Activitati de editare a
cartilor, ziarelor, revistelor si

alte activitati de editare
Intreprinderi mici
1. GRAIUL MARAMURESULUI
SRL - Baia Mare
Inchirierea si subinchirierea
bunurilor imobiliare proprii

sau inchiriate
Intreprinderi mici
1. SOIZA SA - Sighetu Marmatiei
Microintreprinderi
1. FIN ART SRL - Mocira

Activitati imobiliare pe baza
de comision sau contract

Microintreprinderi
1. CALIROM SRL  -  Tautii-
Magheraus
Activitati de contabilitate si
audit financiar; consultanta

in domeniul fiscal
Microintreprinderi
1. C&C COUNT SRL - Baia Mare

Activitati de consultanta in
management

Microintreprinderi
1. PBS EVAL CONSULTING SRL -
Baia Mare
1. ORGMAN SRL - Baia Mare

Activitati de arhitectura,
inginerie si servicii de

consultanta tehnica legate
de acestea

Intreprinderi mici
1. ESCALIA CRAUS SA - Baia
Mare
2. TECHNOCAD SA - Baia Mare
Microintreprinderi
1. CUBICON INVEST SRL - Baia
Mare
Activitati de testari si analize

tehnice
Microintreprinderi

Urmare din pag. a 3-a 1. TCP IP MANAGEMENT SRL -
Baia Mare

Publicitate
Microintreprinderi
1. INSIDE MEDIA SRL - Baia Mare
2. ELSYLINE SRL - Baia Mare
2. DIVAS SRL - Baia Mare
Alte activitati profesionale,
stiintifice si tehnice n.c.a.

Microintreprinderi
1. ALMA-ACIM SRL - Baia Mare

Activitati veterinare
Intreprinderi mijlocii
1. MARAVET SRL - Baia Mare

Activitati de inchiriere si
leasing cu autovehicule

Microintreprinderi
1. CALEA LACTEE SRL - Baia Mare

Activitati de curatenie
Microintreprinderi
1. ROZINTOX SRL - Baia Mare
Alte activitati referitoare la

sanatatea umana

Intreprinderi mici
1. SANTA VITA SRL - Sighetu
Marmatiei
Repararea calculatoarelor si

a echipamentelor de
comunicatii

Microintreprinderi
1. REAL INFO SRL - Baia Mare

COMERT, TURISM
Comert cu piese si accesorii

pentru autovehicule
Microintreprinderi
1. RAVENNA SRL - Baia Mare
2. SILMECOM SRL - Baia Mare
3. CALIFORNIA SRL - Baia
Mare

Comert cu ridicata al
produselor alimentare, al
bauturilor si al tutunului

Microintreprinderi
1. SICHER IMPEX SRL - Baia Mare
2. LACFER-COM SRL  - Baia
Mare

Comert cu ridicata al
bunurilor de consum

Intreprinderi mici
1. WIGMOND SRL - Baia Mare
2. MORUTA SRL - Baia Mare
Microintreprinderi
1. OFFICE CENTER SRL - Recea

Comert cu ridicata al altor
masini, echipamente si

furnituri
Intreprinderi mici
1. B&K ELECTRO SYSTEM SRL -
Baia Mare

Comert cu ridicata
specializat al altor produse

Intreprinderi mijlocii
1. ORIZONT SIGHETU
MARMATIEI SRL  -  Sighetu
Marmatiei
Intreprinderi mici
1. CORAMET IMPORT-EXPORT
SRL - Baia Mare

Comert cu ridicata
nespecializat

Intreprinderi mici
1. MEDIAPRESS SRL - Baia Mare

Comert cu ridicata
nespecializat

Intreprinderi mici
2. PIN PLUS PIN SRL - Baia Mare

Comert cu amanuntul in
magazine nespecializate

Intreprinderi mijlocii
1. GAJ COMIMPEX SRL - Baia
Mare
2. ABA - FLOR PROD COM SRL -
Baia Mare

Comert cu amanuntul al
altor produse casnice, in
magazine specializate

Microintreprinderi
1. ELECTROCENTER SRL - Baia
Mare

Comert cu amanuntul de
bunuri culturale si

recreative, in magazine
specializate

Intreprinderi mici
1. MARA-LIBRIS SA - Baia
Mare

Comert cu amanuntul al
altor bunuri, in magazine

specializate
Intreprinderi mici
1. PHARMACLIN SRL - Baia Mare
2. BERES SRL - Baia Mare
3. CHEM AVITALA SRL - Baia
Mare
Microintreprinderi
1. PHARMA SRL - Baia Mare

Hoteluri si alte facilitati de
cazare similare

Intreprinderi mijlocii
1. TURIST SUIOR SRL - Baia Sprie

Restaurante
Intreprinderi mici
1. NORTH EXCLUSIVE SRL - Baia
Mare

Activitati ale agentiilor
turistice si a tur-operatorilor

Microintreprinderi
1. SFARA TOURS BAIA MARE
SRL - Baia Mare
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faţă de 2010; 130,72 mil. lei la întreprinderi mijlocii a fost cu 9,29%
mai mare decât în 2008 și cu 81,41% mai mare decât în 2010, profitul
brut de 25,54 mil. lei din întreprinderile mari a fost cu 16,03% mai mare
decât în 2008 și cu 30,69% mai mic decât în 2010 iar întreprinderile
foarte mari au raportat 88,02 mil.lei, cu 6,47% mai mic faţă de 2008
și cu 3,23% mai mic și faţă de 2010;

- pierderile brute realizate în 2011 la microîntreprinderi a fost de
234,01 mil. lei, mai mari de 2,13 ori ca în 2008 și mai mici cu 17,73%
decât în 2010; la întreprinderile mici în 2011, pierderile totale au fost de
68,37 mil. lei, mai mari cu 83,70% faţă de 2008 și cu 5,3% faţă de
2010; la întreprinderile mijlocii pierderile de 50,15 mil. lei au fost cu
20,99% mai mari decât în 2008 și cu sub 1% mai mici decât în 2010;
pierderile în întreprinderile mari au fost de 3,31 mil. lei de 113,95 ori mai
mici decât în 2008 și de 1,96 ori mai mari decât în 2010; întreprinderile
foarte mari n-au raportat pierderi pentru anii 2008, 2010 și 2011.

-  numărul de salariaţi înregistraţi și raportaţi în bilanţurile
contabile în 2011, la microîntreprinderi a fost de 18.480 persoane, cu
3.559 mai puţin decât în 2008 și cu 130 mai puţin decât în 2010; în
întreprinderile mici s-au înregistrat 21.844 salariaţi, cu 190 salariaţi mai
puţini ca în 2008 și cu 1.788 salariaţi mai mulţi ca în 2010; în întreprinderile
mijlocii s-au înregistrat 13.935 salariaţi, cu 4.393 salariaţi mai puţini ca
în 2008 și cu 290 salariaţi mai mulţi ca în 2010; în întreprinderile mari
s-au înregistrat 7.276 salariaţi în 2011, cu 1.200 mai puţini decât în
2008 și cu 2.062 mai puţini decât în 2010; în întreprinderile foarte mari
s-au înregistrat 9.253 salariaţi în 2011, cu 1.962 mai mulţi decât în 2008
și cu 2.070 mai mulţi decât în 2010;

- productivitatea muncii a fost în 2011, la microîntreprinderi de
136,58 mii lei/salariat, cu mare cu 10,35% respectiv 10,46% faţă de
2008 respectiv 2010; la întreprinderile mici productivitatea muncii a fost
137,10 mii lei/salariat, mai mică cu sub 1% faţă de 2008 și mai mare cu
2,12% decât în 2010; în întreprinderile mijlocii productivitatea muncii a
fost 184,48 mii lei/salariat cu 52,24% mai mare decât în 2008 și cu
25,56% mai mare decât în 2010; la întreprinderile mari productivitatea
muncii a fost de 110,87 mii lei/salariat, mai mare decât în 2008 cu
22,10% și mai mică decât în 2010 cu 8,41% iar în întreprinderile foarte
mari, productivitatea muncii de 219,56 mii lei/salariat arată o creștere
faţă de 2008 și 2010 cu 37,22% respectiv 8,36%.

D . Situaţia comparativă 2011-2010-2008 pe domenii de
activitate

a ) Cercetare, Dezvoltare, High-tech
Sinteza realizării indicatorilor economico-financiari din 2011, comparativ

cu rezultatele înregistrate și raportate în bilanţurile contabile în 2008 și
2010, este redată în continuare:

- numărul de societăţi comerciale a fost de 241 de firme, mai
puţin cu 54 firme faţă de 2008 și cu 12 firme mai puţine faţă de 2010;

- cifra de afaceri în 2011, de 1.193,92 mil. lei, a înregistrat
10,93% din nivelul valoric al judeţului. În comparaţie cu anul 2008 a
cunoscut o creștere de 57,71% și de 19,95% faţă de 2010

- profitul brut a fost de 61,12 mil. lei, reprezentând 11,96% din
total profit la nivelul judeţului, aproape identic cu realizările din 2008 și
cu o creștere de 29,93% faţă de realizările din 2010

- pierderile brute au fost de 4,82 mil. lei (1,35% din totalul
pierderilor la nivel judeţean), mai mari cu 1% faţă de 2008 și cu 41,22%
faţă de 2010

- numărul de salariaţi a fost de 4.167 persoane, cu 146 de
persoane mai puţin ca în 2008 și mai mult cu 144 faţă de 2010.

- productivitatea muncii a fost de 286,52 mii lei/salariat, mai
mare faţa de 2008 cu 63,23%, iar faţă de 2010 mai mare cu 15,80%

b ) Industria
Prin rezultatele deosebite obţinute în 2011, industria a reușit să ajute

economia judeţului, să depășească rezultatele anului 2010, diminuând
pierderile înregistrate în 2008. Principalii indicatori înregistraţi și raportaţi
sunt următorii:

- numărul societăţilor comerciale în 2011 a fost de 1.806
firme, cu 286 firme mai puţin faţă de 2008 și cu 22 firme mai puţine ca
în 2010. Și-au încetat activitatea firme din industria ușoară, industria
extractivă și prelucrătoare și industria lemnului și mobilei

- cifra de afaceri realizată în 2011 a fost de 3.877,29 mil. lei,
reprezentând 35,48% din cifra totala la nivel judeţean; în comparaţie cu
anul 2008 cifra de afaceri a fost cu 30,57% mai mare și cu 15,15% mai
mare faţă de 2010. Din sectoarele cu aportul cel mai mare se distanţează
industria lemnului și mobilei cu peste 931 mil. lei mai mult ca următorul
sector – industria  extractivă care a înregistrat o cifră de afaceri de
1.114,75 mil. lei

- profitul brut realizat la nivelul sectorului industrie a fost în
2011 de 183,76 mil. lei, cu 11,47 mil. lei mai mult ca în 2008 și cu 22,71
mil. lei mai mică faţă de 2010: industria lemnului și mobilei împreună cu
industria extractivă și prelucrătoare au realizat 85,25% din totalul valoric
realizat de sectorul industrial și 30,66% din totalul valoric al profitului
realizat de economia judeţului

- pierderile brute realizate de industrie se ridică la 112,87 mil.
lei, cu 328,89 mil. lei mai puţin ca în 2008 și cu 6,94 mil. lei mai mult
ca în 2010. În 2008 pierderea în industrie a fost foarte ridicată datorită
pierderilor înregistrate de Compania Naţională a Metalelor Preţioase și
Neferoase REMIN SA.

- numărul de salariaţi a fost de 30.625 persoane, cu 1.276 de
persoane mai puţin ca în 2008 și mai mult cu 771 persoane faţă de 2010;

- productivitatea muncii a fost de 126,61 mii lei/salariat, cu
36,02% mai mare faţă de 2008 și cu 12,25% mai mare faţă de 2010.

c ) Agricultură, pescuit, piscicultură
Acest domeniu de activitate este nereprezentativ în judeţul nostru, din

punct de vedere al societăţilor comerciale care înregistrează și raportează
bilanţuri contabile la DGFP.

Situaţia îndeplinirii indicatorilor economico-financiari în 2011 în
comparaţie cu 2008 și cu 2010 sunt redate în continuare:

- numărul de societăţi comerciale în 2011 a fost de 178, mai
puţin cu o firmă faţă de 2008 și mai mare cu 3 faţă de 2010;

- cifra de afaceri a sectorului a fost de 132,80 mil. lei (1,22%
din cifra de afaceri la nivelul judeţului), cu 4,86 mil. lei mai puţin decât în
2008 și cu 32,02 mil. lei mai mult decât în 2010;

- profitul brut înregistrat a fost de 3,07 mil. lei (0,60%) mai
mare cu 0,95 mil. lei faţă de 2008 și cu 0,19 mil. lei mai mic faţă de
2010;

- pierderile brute au crescut, aproape s-au dublat, în 2011, fiind
de 7,92 mil. lei și depășind nivelul profitului brut cu 4,85 mil. lei și
nivelul pierderilor din 2008 și 2010 cu 5,85 mil. lei respectiv 3,91 mil.
lei;

- numărul de salariaţi înregistraţi a fost de 539 persoane, dar
mai puţine cu 117 persoane faţă de 2008 și cu 9 persoane mai multe faţă
de 2010;

- productivitatea muncii a fost de 246,39 mii lei/salariat, mai
mare cu 17,41% faţă de 2008 și cu 29,57% faţă de 2010.

Continuare în pag. a  6-a
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d ) Construcţii
- numărul societăţilor comerciale în

funcţiune și cu bilanţ contabil depus a fost de
1.820 firme, cu 294 firme mai puţin ca în 2008
și cu 22 societăţi comerciale mai puţine faţă de
2010;

- cifra de afaceri realizată și raportată
a fost de 1.112,28 mil. lei (10,18%), dar mai
mică cu 15,01 mil. lei faţă de 2008 și mai mare
cu 86,30 mil. lei faţă de 2010

- profitul brut înregistrat în 2011 a fost
de 61,22 mil. lei, mai mic cu 17,92 mil. lei faţă
de 2008 și cu 15,61 mil lei faţă de 2010;

- pierderile brute raportate în 2011 au
fost de 31,03 mil. lei, cu 9,00 mil. lei mai
mult faţă de 2008 și cu 10,99 mil. lei mai
puţin faţă de 2010;

- numărul de salariaţi în 2011 a fost
de 9.051 persoane cu 2.412 salariaţi mai puţin
faţă de 2008 și cu 740 salariaţi mai mulţi ca în
2010;

- productivitatea muncii a fost de
122,89 mii lei/salariat, cu 24,96% mai mare ca
în 2008 și cu 0,45% mai mică faţă de 2010.

Sectorul construcţii a fost cel mai afectat de
recesiunea din 2009 - 2010.

e ) Servicii
Acest domeniu este un alt pilon de susţinere a

ieșirii din recesiune a economiei maramureșene
în 2011.

Această concluzie este confirmată de realizarea
principalilor indicatori economico-financiari din
acest sector:

- numărul de societăţi comerciale a
fost de 2.500 firme, în scădere cu 134 firme
faţă de 2008 și cu 4 firme faţă de 2010;

- cifra de afaceri pe întreg domeniul a
fost în 2011 de 813,79 mil. lei (7,45%) mai
mare cu 12,12% faţă de 2008 și mai mult cu
173,17 mil.lei faţă de 2010;

- profitul brut a însumat 78,62 mil. lei
(15,39%) care a fost sub realizările din 2008 cu
8,08 mil. lei și cu un plus de 5,07 mil. lei faţă
de 2010;

- pierderile brute au fost în 2011 de
105,76 mil. lei (29,72%), dar mai mult cu 77,61
mil. lei faţă de 2008 și mai puţin cu 54,44 mil.
lei faţă de 2010;

- numărul de salariaţi în acest sector
în 2011 a fost de 7.451 persoane, cu 689 persoane
mai puţine ca în 2008 și cu 50 persoane mai
mult ca în 2010;

- productivitatea muncii în 2011 a fost
de 109,22 mii lei/salariat, cu 22,49% mai mare
decât în 2008 și cu 26,18% mai mare decât în
2010.

f ) Transporturile
Acest sector, în Maramureș, a fost totdeauna

dezvoltat, mai ales în transportul de mărfuri, ca
urmare a creșterii cerinţelor de transport mărfuri
de către exportatorii și importatorii
maramureșeni și în transportul de persoane
datorită cererilor din partea emigranţilor din
această zonă.

Această dezvoltarea a fost facilitată de poziţia
judeţului în harta economică a Europei, care a
permis scurtarea parcursului în zona centrală și
vestică a continentului cu 500-1.000 de km/
parcurs. Aceste avantaje au fost benefice în
menţinerea și îmbunătăţirea principalilor
indicatori economico-financiari ai anului 2011
comparativ cu cei realizaţi în 2008 și 2010.

Principalii indicatori realizaţi în 2011, în
comparaţie cu cei realizaţi în 2008 și 2010 se
prezintă astfel:

- numărul de societăţi comerciale în
2011 a fost de 1.130 firme, cu 134 mai puţine
decât în 2008 și cu 7 mai puţine decât în 2010;

- cifra de afaceri  în 2011 a urcat la
nivelul a 699,49 mil. lei (6,40%), mai mare cu
79,96 mil. lei faţă de 2008 și cu 103,49 mil.
lei faţă de 2010;

- profitul brut realizat în 2011 a fost de
24,98 mil. lei, fiind cu 38,17% mai mare decât
în 2008 și cu 15,79% peste profitul brut realizat
în 2010;

- pierderile brute au crescut în 2011 faţă
de 2008 cu 43,28%, înregistrându-se 23,25 mil.
lei, aproximativ același nivel ca în 2010;

- numărul de salariaţi în 2011 a fost
de 3.991 (5,64%), mai puţin cu 453 salariaţi
faţă de 2008 și mai mulţi cu 251 faţă de 2010;

- productivitatea muncii a fost în 2011
de 175,27 mii lei/salariat, mai mare cu 25,72%
faţa de 2008 și cu 9,98% mai mare decât 2010.

Comerţul
Constituie al doilea pilon de susţinere pentru

ieșirea economiei maramureșene din recesiune,
confirmând astfel că totuși, comerţul a fost și
rămâne o cale de creștere economică.

Pentru confirmarea acestor concluzii redăm
realizarea principalilor indicatori în anii 2011,
comparativ cu 2010 și 2008:

- numărul de societăţi comerciale ,
de 3.639 (30,13%), a fost în scădere în 2011
mai ales faţă de 2008, când funcţionau în sector
cu 643 firme mai mult, iar faţă de 2010 în
scădere cu 116 firme;

- cifra de afaceri a fost de 2.962,50
mil.lei (27,11%), dar cu 473,26 mil. lei mai
mică faţă de realizările din 2008 și mai mare
cu 8,72% faţă de 2010;

- profitul brut a fost de 95,06 mil. lei

(18,60%) cu o scădere de 7,78% faţă de 2008
și o creștere de 9,88% faţă de 2010;

- pierderile brute în 2011 au fost de
57,33 mil. lei (16,11%), mai mari faţă de 2008
cu 36,50% și mai mari cu 7,55% faţă de 2010;

- numărul de salariaţi încadraţi în sector
a fost de 12.159 salariaţi, cu 2.235 persoane
mai puţine decât personalul încadrat în 2008 și
cu 208 persoane mai puţine decât în 2010;

- productivitatea muncii din 2011 a fost
de 243,65 mii lei/salariat, mai mare decât cea
din anul 2008 cu  2,07% și mai mare decât
anul 2010 cu 10,58%

Sectorul comerţului a fost cel mai lovit de
recesiunea din anii 2009-2011, realizând
indicatori inferiori faţă de anul 2008, exceptând
pierderile, unde acestea au fost mai mari.

Turism
Știm cu toţii că „Maramureș” este un brand

de turism recunoscut în ţară și străinătate, fără
ca el să fie conceput într-o formă grafică și
înscris în Topul brandurilor. Cu toate acestea, din
cauza stării deplorabile a drumurilor de acces,
indiferent din ce direcţie vine turistul, turismul
în Maramureș nu constituie un sector semnificativ,
fiind pe penultimul loc, înainte de agricultură în
ceea ce înseamnă aportul la zestrea economiei
judeţului cu toate că, la acest capitol, intră
alimentaţia publică, baruri, hoteluri, agenţii
turistice, tur-operatori, pensiuni, înregistrate ca
societăţi comerciale.

Pentru confirmarea celor scrise mai înainte,
reţinem nivelul realizării indicatorilor economico-
financiari în 2011 comparativ cu 2008 și 2010:

- numărul societăţilor comerciale în
2011 a fost de 764 firme, cu 39 mai puţine
decât în 2008 și cu 2 firme mai puţine faţă de
2010;

- cifra de afaceri a fost de 135,96 mil.
lei (1,24%), mai redusă cu 13,34% faţă de
realizările din 2008 și cu 1,75% mai mare faţă
de 2010;

- profitul brut realizat în 2011 a fost de
3,12 mil. lei (0,61%), cu 49,94% mai mic faţă
de 2008 și cu 32,19% mai mic faţă de 2010;

- pierderile brute realizate în 2011 au
fost de 12,86 mil. lei (3,61%), mai mari cu
77,83% faţă de 2008 și cu 37,47% faţă de
2010;

- numărul de salariaţi angajaţi în sector
a fost de 2.805 persoane (3,96%), cu 1,82%
mai puţini decât în 2008 și cu 199 persoane mai
multe decât în 2010;

- productivitatea muncii din 2011, de
48,47 mii lei/salariat, a fost mai mică faţă de
2008 cu 11,74% și mai mică cu 5,47% faţă de
2010.
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

Pentru ca o organizaţie (societate comercială, instituţie etc.)
să poată fi condusă și să funcţioneze cu succes este necesar ca
aceasta să fie coordonată și controlată într-un mod sistematic și
transparent. Succesul poate rezulta din implementarea și
menţinerea unui sistem de
management al calităţii
(SMC) care este proiectat
pentru îmbunătăţirea
continuă a performanţei
luând în considerare
necesităţile tuturor părţilor
interesate. Abordarea unui
SMC presupune o decizie
strategică a conducerii
organizaţiei, elaborarea unei
documentaţii care să
respecte standardul ce
impune anumite cerinţe - ISO
9001:2008, instruirea
personalului privind cerinţele
acestui standard și documentaţia elaborată, implementarea SMC
și, opţional, certificarea SMC de către o organizaţie acreditată.
Peste 300 de firme și instituţii din jud. Maramureș au implementat
și certificat SMC și, conform cerinţelor standardului de referinţă,
efectuează audituri interne pentru ţinerea sub control a lui.

Auditurile interne trebuie să respecte cerinţele din capitolul
aferent acestui aspect din standard, dar experţii/specialiștii
Organizaţiei Internaţionale de Standardizare (ISO) au ajuns la
un „numitor comun” în acest domeniu și au elaborat un standard
ISO 19011 care oferă îndrumări privind efectuarea unor audituri
eficiente și eficace. Ca orice standard, după ce este lansat pe
piaţă, se supune evaluării și îmbunătăţirea lui devine oportună la
timpul potrivit. Așa s-a întâmplat și cu ISO 19011 a cărui primă
ediţie din anul 2002 a fost revizuită în anul 2011 cu ediţia a 2-a
care anulează și înlocuiește prima ediţie. Având în vedere acest
lucru dar mai ales importanţa auditurilor interne în cadrul SMC, CCI
Maramureș a organizat în data de 15.11. 2012, cursul cu tema

Noutăţile standardului SR EN ISO 19011:2011,
Ghid pentru auditarea sistemelor de management

„Noutăţile standardului SR EN ISO 19011:2011, Ghid pentru
auditarea sistemelor de management”. Cursul s-a adresat:

-Auditorilor interni în domeniul calităţii sau alte sisteme de
management;

- R e p r e z e n t a n ţ i l o r
managementului pentru
sistemele de management;

- Tuturor persoanelor care
sunt interesate și implicate
în auditarea sistemelor de
management.

Temele abordate în cadrul
cursului au fost: Creșterea
competenţei și
competitivităţii; Sisteme de
management; Noutăţile SR
EN ISO 19011:2011 și
Propuneri pentru
perspectivă. Accentul a fost
pus, desigur pe principalele

diferenţe care le aduce noua ediţie, comparativ cu prima.
Noutăţile aduse în ediţia a 2-a se referă în principal la:lărgirea
domeniului de aplicare de la auditarea sistemelor de
management al calităţii și de mediu la auditarea sistemelor de
management; reorganizarea cap. 5, 6 și 7; introducerea metodelor
de audit la distanţă și conceptului de risc; la conţinutul anexelor
A și B etc.

Au dat curs invitaţiei noastre și au fost prezenţi 13 reprezentanţi
din cadrul a 7 firme care și-au îmbunătăţit cunoștinţele în domeniu
și au făcut un schimb de experienţă util în limita timpului avut la
dispoziţie. Dacă și alte firme care și-au certificat diverse sisteme
de management sunt interesate de noutăţile acestui standard
se poate organiza o nouă serie de curs pe această temă sau
putem pune la dispoziţie pe loc standardul SR EN ISO
19011:2011, Ghid pentru auditarea sistemelor de management
la preţul de 83,66 lei (TVA inclus).

Mihail Mărășescu

În data de 14 noiembrie 2012 s-a
desfășurat examenul final al cursului de
FORMATOR (COD COR 242401), organizat
de către Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș în cadrul proiectului „A.C.T.I.V.
Aplicarea Cunoștinţelor Teoretice - Investiţie
pentru Viitor”, beneficiar Grupul Școlar
pentru Industrie Mică și Servicii din Sighetul
Marmaţiei.

Cursurile s-au organizat în perioada 25
septembrie – 10 octombrie 2012  la
sediul beneficiarului de proiect și au fost
susţinute de către un lector specialist în
domeniu.

Având în vedere unul din obiectivele
proiectului și anume „Formarea profesională
a unui număr de 50 de angajaţi, cu atribuţii
de tutori, din întreprinderile si instituţiile

Curs FORMATOR

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

publice, partenere în derularea stagiilor de
pregătire practică” la cursuri au participat un
număr de 54 de tutori pentru elevii
participanţi la stagiile de pregătire practică.

În urma promovării
examenului final, toţi
cursanţii vor primi certificate
de absolvire cu recunoaștere
naţională și vor fi capabili:

·Să pregătească formarea;
·Să realizeze activităţile de

formare;
·Să evalueze participanţii

la formare;
·Să aplice metodele și

tehnicile speciale de
formare;

·Să se ocupe de

marketingul formării;
·Să proiecteze programele de formare;
·Să organizeze programele și stagiile de

formare;
·Să evalueze și să asigure calitatea

programelor și a stagiilor de formare.
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Auditul de recertificare al Sistemului de management al calităţii
CCI Maramureș, ca furnizoare de servicii

mediului de afaceri, a abordat încă din anul
2006 activităţile impuse de documentare,
implementare și certificare a sistemului de
management al calităţii (SMC) conform
cerinţelor standardului ISO 9001. Din
2006, auditori ai TŰV Rheinland România
efectuează auditurile de supraveghere și
recertificare conform reglementărilor în
acest domeniu. În acest an, în data de 02
noiembrie, la Auditul de recertificare,
echipa de auditori - dl. Adrian FRANŢIU,
director general al  TŰV Rheinland România
și dl. Ovidiu Ardelean, lead auditor - a avut
alături ca expert pe dna. Mina GIUREA,
director economic al CCI Bihor.

Obiectivele auditului au fost:
Determinarea gradului de conformitate a
sistemului de management cu standardul /
documentele de referinţă; Determinarea
gradului de conformitate a activităţilor,
proceselor și produselor cu cerinţele /
procedurile sistemului de management;
Evaluarea capabilităţii sistemului de
management de a asigura conformitatea
cu cerinţele reglementate și contractual;
Evaluarea eficacităţii sistemului de
management în atingerea obiectivelor
specificate; Identificarea zonelor de
îmbunătăţire potenţială a sistemului de
management; Evaluarea eficacităţii
acţiunilor corective implementate pentru
neconformităţile / observaţiile constatate la
auditul anterior; Tratarea reclamaţiilor și
Verif icarea modului de uti l izare a
certificatului și a mărcii de certificare.

Fiind audit de recertificare, au fost
auditate toate procesele principale din
cadrul CCI Maramureș fiind implicaţi
responsabilii de proces și, desigur,
managementul de la cel mai înalt nivel.
Concluziile auditului au fost exprimate foarte
concret în raportul de audit: “Organizaţia
a stabilit și menţine un sistem eficace
pentru a se asigura de adecvarea politicii
și obiectivelor sale. Echipa de audit
confirmă că sistemul de management
implementat de organizaţie este conform
cu cerinţele standardului, implementat și
menţinut în mod adecvat. Nu au fost
constatate neconformităţi / observaţii”.
Doamna Mina Giurea, expertul echipei de
audit, a constatat “un profesionalism
determinat de experienţa personalului
angajat, atenţie la solicitările clienţilor,
urmărirea satisfacţiei acestora,
corectitudine în furnizarea informaţiilor și
în baza prevederilor legale”. Au fost
formulate 3 oportunităţi de îmbunătăţire
care vor fi implementate în perioada
următoare.

Întregul personal al CCI Maramureș a
tratat cu maximă seriozitate acest audit și
concluzia generală a echipei de audit
“implicare, profesionalism, experienţă” ne
răsplătește eforturile depuse și ne face și
mai responsabili faţă de clienţi, furnizori și
colaboratori.

Dincolo de auditul propriu-zis și de
cerinţele standardului de referinţă, Consiliul
calităţii prin analizele efectuate de
management dar și analizele periodice

privind bunul mers al activităţii CCI
Maramureș acordă o mare atenţie asigurării
condiţiilor pentru prestarea unor servicii de
înaltă calitate. Salariaţii sunt mereu
preocupaţi de analiza atentă a solicitărilor
operatorilor economici și de îmbunătăţirea
continuă a activităţii. „Calitatea produselor
și serviciilor noastre este responsabilitatea
fiecărui angajat în parte. Pentru aceasta,
educarea și pregătirea profesională a
întregului personal se va orienta către
conștientizarea calităţii muncii la fiecare
dintre noi și obţinerea unei înalte calificări,
de experţi autorizaţi, în domeniul de
activitate al fiecăruia.” este precizat în
politica în domeniul calităţi i a CCI
Maramureș și toţi salariaţii depun eforturi
pentru transpunerea acestui obiectiv în
practică. Evaluarea gradului de satisfacţie a
clienţilor ne arată „documentat” că operatorii
economici care apelează la serviciile noastre
sunt foarte mulţumiţi și mulţumiţi de modul
de prestare a serviciilor.

Este momentul să aducem mulţumirile
noastre tuturor celor care au apelat le
serviciile noastre și în special celor care
ne-au propus și adus sugesti i  de
îmbunătăţire a serviciilor.

Dar pentru noi este mult mai important
ca aceste servicii să producă în rândul
clienţilor noștri efectele pe măsura
eforturilor depuse. Să ne bucurăm că am
fost alături de Dumneavoastră la succesul
și dezvoltarea durabilă a firmei, instituţiei,
organizaţiei Dvs.

Mihail MĂRĂȘESCU

Întâlniri de afaceri în Slovacia
În data de 23 noiembrie

2012, a avut loc la Kosice-
Slovacia, întâlnirea de
afaceri pe tema industriei
energiilor regenerabile și a
constructi i lor, în cadrul
proiectului “Cooperare
economică  internaţională
în cadrul Euroregiuni i
Carpatice” - proiect având
ca partener principal
Camera de Comerţ și
Industrie Borsod-Abauj-
Zemplen. Au fost prezenţi
reprezentanţi ai 5 camere de
comert și industrie din cele
5 ţări, respectiv Ungaria,
Ucraina, Slovacia, Polonia și
România, împreună cu
delegaţi i  de oameni de
afaceri. Delegaţia Camerei
de Comerţ și Industrie
Maramureș, condusă de dl.
Florentin TUȘ, secretar

general,  a avut în
componenţă următoarele
societăţi: Alsal Prod SRL,
Plantmed SRL, C.I.A. Iosip
Ovidiu Daniel și Hermes
Contact SA. În deschiderea
întâlnir i i  de afaceri,
reprezentanţi i  celor 5
camere de comerţ au făcut

o scurtă prezentare a
judeţelor lor și a
oportunităţilor de investiţii
existente. Reprezentanţii CCI
Kosice - organizatori i
evenimentului - au invitat și
reprezentanţi i  unor
companii locale din
domeniul turismului și al

energiei verzi să expună
materialele pregătite. În cea
de-a doua parte a
evenimentului s-au
desfășurat întâlnirile de
afaceri între companiile
prezente la eveniment.
Membri i delegaţiei
maramureșene au avut
întâlnir i fructuoase cu
câteva firme prezente, din
toate cele 5 ţări
participante, stabi l ind
contacte de afaceri și
iniţiind posibile colaborări
viitoare.

Întregul eveniment  a fost
o reușită, atingându-și
scopul, respectiv de a pune
în legătură oamenii de
afaceri din cadrul
Euroregiunii Carpatice și de
a dezvolta noi parteneriate
economice.
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� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 989 din 10 octombrie 2012. 989 din 10 octombrie 2012. 989 din 10 octombrie 2012. 989 din 10 octombrie 2012. 989 din 10 octombrie 2012
privind modificarea Listei cuprinzand statele terte
care impun cerinte similare cu cele prevazute de
Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea
spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor
masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor
de terorism, aprobata prin Hotararea Guvernului
nr. 1.437/2008 (MO nr. 739 din 1 noiembrie 2012)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 66 din 19 octombrie 2012 . 66 din 19 octombrie 2012 . 66 din 19 octombrie 2012 . 66 din 19 octombrie 2012 . 66 din 19 octombrie 2012 pentru

aprobarea Ghidului privind cadrul legal care
reglementeaza importul paralel de produse
medicinale veterinare pentru care s-a acordat deja
o autorizatie de comercializare si a Procedurii
simplificate de obtinere a autorizatiei de import
paralel pentru produse medicinale veterinare (MO
nr. 746 din 6 noiembrie 2012)
� ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 63 din 30. 63 din 30. 63 din 30. 63 din 30. 63 din 30

octombrie 2012 octombrie 2012 octombrie 2012 octombrie 2012 octombrie 2012 pentru modificarea si completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009
privind cresterea performantei energetice a blocurilor
de locuinte (MO nr. 749 din 7 noiembrie 2012)
� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 1.071 din 6 noiembrie 2012. 1.071 din 6 noiembrie 2012. 1.071 din 6 noiembrie 2012. 1.071 din 6 noiembrie 2012. 1.071 din 6 noiembrie 2012

pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului
nr. 44/2004 (MO nr. 753 din 8 noiembrie 2012)
� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 187 din 24 octombrie 2012 . 187 din 24 octombrie 2012 . 187 din 24 octombrie 2012 . 187 din 24 octombrie 2012 . 187 din 24 octombrie 2012 pentru

punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind
Codul penal (MO nr. 757 din 12 noiembrie 2012)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.795 din 17 septembrie 2012. 1.795 din 17 septembrie 2012. 1.795 din 17 septembrie 2012. 1.795 din 17 septembrie 2012. 1.795 din 17 septembrie 2012

privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru
implementarea operatiunii “Sprijin pentru
integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori
sau clustere” din cadrul domeniului major de
interventie 1.3 “Dezvoltarea durabila a
antreprenoriatului” al Programului operational
sectorial “Cresterea competitivitatii economice” (MO
nr. 759 din 12 noiembrie 2012)
� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 203 din 9 noiembrie 2012  . 203 din 9 noiembrie 2012  . 203 din 9 noiembrie 2012  . 203 din 9 noiembrie 2012  . 203 din 9 noiembrie 2012  pentru

modificarea si completarea Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe
drumurile publice (MO nr. 760 din 12 noiembrie
2012)
� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 206 din 9 noiembrie 2012 . 206 din 9 noiembrie 2012 . 206 din 9 noiembrie 2012 . 206 din 9 noiembrie 2012 . 206 din 9 noiembrie 2012 pentru

aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr.
76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/
2010 privind Codul de procedura civila, precum si
pentru completarea unor acte normative conexe (MO
nr. 762 din 13 noiembrie 2012)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.449 din 1 noiembrie 2012 . 1.449 din 1 noiembrie 2012 . 1.449 din 1 noiembrie 2012 . 1.449 din 1 noiembrie 2012 . 1.449 din 1 noiembrie 2012 pentru

modificarea Ordinului ministrului finantelor publice
nr. 2.157/2006 privind organizarea activitatii de
administrare a contribuabililor nerezidenti care nu
au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent (MO
nr. 763 din 13 noiembrie 2012)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 239 din 1 noiembrie 2012 . 239 din 1 noiembrie 2012 . 239 din 1 noiembrie 2012 . 239 din 1 noiembrie 2012 . 239 din 1 noiembrie 2012 pentru

aprobarea modelului Cererii de ajutor privind masura
215 - Plati privind bunastarea animalelor pachetul
b) – pasari (MO nr. 771 din 15 noiembrie 2012)
� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 207 din 13 noiembrie 2012 . 207 din 13 noiembrie 2012 . 207 din 13 noiembrie 2012 . 207 din 13 noiembrie 2012 . 207 din 13 noiembrie 2012 privind

aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2011
pentru modificarea si completarea art. 3 din Legea
nr. 491/2003 privind plantele medicinale si
aromatice, precum si produsele stupului (MO nr.
772 din 15 noiembrie 2012)
� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 208 din 13 noiembrie 2012 . 208 din 13 noiembrie 2012 . 208 din 13 noiembrie 2012 . 208 din 13 noiembrie 2012 . 208 din 13 noiembrie 2012 privind

aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2012
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/
2003 privind Codul fiscal (MO nr. 772 din 15 noiembrie
2012)
� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 209 din 13 noiembrie 2012 . 209 din 13 noiembrie 2012 . 209 din 13 noiembrie 2012 . 209 din 13 noiembrie 2012 . 209 din 13 noiembrie 2012 privind

aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2011
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/
2003 privind Codul fiscal, precum si pentru
reglementarea unor masuri financiar-fiscale (MO nr.
772 din 15 noiembrie 2012)
� PROIECT DE LEGE nrPROIECT DE LEGE nrPROIECT DE LEGE nrPROIECT DE LEGE nrPROIECT DE LEGE nr. 843 din 22 octombrie. 843 din 22 octombrie. 843 din 22 octombrie. 843 din 22 octombrie. 843 din 22 octombrie

2012 2012 2012 2012 2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 53/
2003 - Codul muncii (MO nr. 773 din 16 noiembrie
2012)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.485 din 12 noiembrie 2012. 1.485 din 12 noiembrie 2012. 1.485 din 12 noiembrie 2012. 1.485 din 12 noiembrie 2012. 1.485 din 12 noiembrie 2012

privind modificarea si completarea Instructiunilor
de completare a numarului de evidenta a platii,
aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice
nr. 1.870/2004 (MO nr. 774 din 16 noiembrie 2012)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 2.849 din 14 noiembrie 2012. 2.849 din 14 noiembrie 2012. 2.849 din 14 noiembrie 2012. 2.849 din 14 noiembrie 2012. 2.849 din 14 noiembrie 2012

privind aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii
specifice pentru cererile de propuneri de proiecte
de tip grant nr. 116-122 pentru implementarea
Programului operational sectorial “Dezvoltarea
resurselor umane 2007-2013” (MO nr. 774 din 16
noiembrie 2012)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.050 din 29 octombrie 2012. 1.050 din 29 octombrie 2012. 1.050 din 29 octombrie 2012. 1.050 din 29 octombrie 2012. 1.050 din 29 octombrie 2012

privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile
beneficiarilor privati de proiecte finantate din
instrumente structurale, obiectivul “Convergenta”
(MO nr. 776 din 16 noiembrie 2012)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 2.355 din 30 octombrie 2012. 2.355 din 30 octombrie 2012. 2.355 din 30 octombrie 2012. 2.355 din 30 octombrie 2012. 2.355 din 30 octombrie 2012

privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis
pentru implementarea operatiunii “Sprijin pentru
integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori
sau clustere” din cadrul domeniului major de
interventie 1.3 “Dezvoltarea durabila a
antreprenoriatului” al Programului operational
sectorial “Cresterea competitivitatii economice” (MO
nr. 777 din 19 noiembrie 2012)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 252 din 2 noiembrie 2012 . 252 din 2 noiembrie 2012 . 252 din 2 noiembrie 2012 . 252 din 2 noiembrie 2012 . 252 din 2 noiembrie 2012 privind

aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Directiei pentru dezvoltarea capacitatii
administrative (MO nr. 778 din 19 noiembrie 2012)
� HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 180 din 8 noiembrie 2012. 180 din 8 noiembrie 2012. 180 din 8 noiembrie 2012. 180 din 8 noiembrie 2012. 180 din 8 noiembrie 2012

pentru aprobarea Normei “Finantarea cu dobanda
subventionata a operatorilor economici” (NI-FIN-
06-VII/0) (MO nr. 779 din 20 noiembrie 2012)

¨  ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.058 din 1 noiembrie 2012. 1.058 din 1 noiembrie 2012. 1.058 din 1 noiembrie 2012. 1.058 din 1 noiembrie 2012. 1.058 din 1 noiembrie 2012
privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile
pentru domeniul major de interventie “Sprijinirea
investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de
locuinte” din cadrul axei prioritare 1 “Sprijinirea
dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de
crestere” a Programului operational regional 2007-
2013 (MO nr. 781 din 20 noiembrie 2012)
� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 218 din 19 noiembrie 2012 . 218 din 19 noiembrie 2012 . 218 din 19 noiembrie 2012 . 218 din 19 noiembrie 2012 . 218 din 19 noiembrie 2012 pentru

aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
60/2011 privind aprobarea Programului Mihail
Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii
(MO nr. 783 din 21 noiembrie 2012)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 3.821 din 7 noiembrie 2012 . 3.821 din 7 noiembrie 2012 . 3.821 din 7 noiembrie 2012 . 3.821 din 7 noiembrie 2012 . 3.821 din 7 noiembrie 2012 pentru

aprobarea unor derogari de la dispozitiile Ghidului
de finantare a Programului de stimulare a innoirii
Parcului auto national, aprobat prin Ordinul
ministrului mediului si padurilor nr. 981/2012 (MO
nr. 783 din 21 noiembrie 2012)

� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010. 277 din 24 decembrie 2010. 277 din 24 decembrie 2010. 277 din 24 decembrie 2010. 277 din 24 decembrie 2010
(*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) (*republicata*) privind alocatia pentru sustinerea
familiei*) (MO nr. 785 din 22 noiembrie 2012)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.487 din 12 noiembrie 2012. 1.487 din 12 noiembrie 2012. 1.487 din 12 noiembrie 2012. 1.487 din 12 noiembrie 2012. 1.487 din 12 noiembrie 2012

privind modificarea si completarea Ordinului
ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si
locuintelor si al ministrului economiei si finantelor
nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de
cheltuieli eligibile in cadrul axei prioritare “Asistenta
tehnica” a Programului de cooperare transfrontaliera
Romania-Bulgaria 2007-2013 (MO nr. 786 din 22
noiembrie 2012)
� LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 219 din 19 noiembrie 2012 . 219 din 19 noiembrie 2012 . 219 din 19 noiembrie 2012 . 219 din 19 noiembrie 2012 . 219 din 19 noiembrie 2012 pentru

aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de
Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea
Ministerului Administratiei si Internelor in
subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si
Turismului, precum si pentru modificarea unor acte
normative (MO nr. 789 din 23 noiembrie 2012)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 3.814 din 6 noiembrie 2012 . 3.814 din 6 noiembrie 2012 . 3.814 din 6 noiembrie 2012 . 3.814 din 6 noiembrie 2012 . 3.814 din 6 noiembrie 2012 pentru

aprobarea Normelor tehnice privind modificarea
prevederilor amenajamentelor silvice si schimbarea
categoriei de folosinta a terenurilor din fondul
forestier (MO nr. 790 din 23 noiembrie 2012)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.519 din 19 noiembrie 2012 . 1.519 din 19 noiembrie 2012 . 1.519 din 19 noiembrie 2012 . 1.519 din 19 noiembrie 2012 . 1.519 din 19 noiembrie 2012 pentru

aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA
la incasare (MO nr. 792 din 26 noiembrie 2012)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.768 din 16 noiembrie 2012 . 1.768 din 16 noiembrie 2012 . 1.768 din 16 noiembrie 2012 . 1.768 din 16 noiembrie 2012 . 1.768 din 16 noiembrie 2012 pentru

aprobarea modelului si continutului unor formulare
utilizate pentru anularea inregistrarii in scopuri de
TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut
la art. 152 din Codul fiscal (MO nr. 795 din 27
noiembrie 2012)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 3.839 din 9 noiembrie 2012 . 3.839 din 9 noiembrie 2012 . 3.839 din 9 noiembrie 2012 . 3.839 din 9 noiembrie 2012 . 3.839 din 9 noiembrie 2012 pentru

modificarea si completarea Procedurii de emitere a
autorizatiei de mediu, aprobata prin Ordinul
ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.798/
2007 (MO nr. 795 din 27 noiembrie 2012)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.714 din 6 noiembrie 2012. 1.714 din 6 noiembrie 2012. 1.714 din 6 noiembrie 2012. 1.714 din 6 noiembrie 2012. 1.714 din 6 noiembrie 2012

pentru aprobarea procedurii de incetare a
obligatiei de plata a contributiei de asigurari
sociale, precum si a unor formulare (MO nr. 798
din 28 noiembrie 2012)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 2.423 din 21 noiembrie 2012. 2.423 din 21 noiembrie 2012. 2.423 din 21 noiembrie 2012. 2.423 din 21 noiembrie 2012. 2.423 din 21 noiembrie 2012

privind modificarea si completarea anexelor nr. 2 si
3 la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale
de Administrare Fiscala nr. 9.988/2006 pentru
aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare
si tiparire a declaratiei sumare si a documentului
administrativ unic (MO nr. 799 din 28 noiembrie
2012)
� ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 6.246 din 16 noiembrie 2012. 6.246 din 16 noiembrie 2012. 6.246 din 16 noiembrie 2012. 6.246 din 16 noiembrie 2012. 6.246 din 16 noiembrie 2012

privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la
Metodologia pentru primirea la studii si scolarizarea
cetatenilor straini din state terte UE in invatamantul
de stat si particular acreditat din Romania, aprobata
prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii,
tineretului si sportului nr. 6.000/2012 (MO nr. 802
din 29 noiembrie 2012)
� ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 73 din 27. 73 din 27. 73 din 27. 73 din 27. 73 din 27

noiembrie 2012 noiembrie 2012 noiembrie 2012 noiembrie 2012 noiembrie 2012 pentru modificarea pct. II al anexei
nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/
2010 privind contractele de credit pentru consumatori
(MO nr. 803 din 29 noiembrie 2012)
� ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 75 din 27. 75 din 27. 75 din 27. 75 din 27. 75 din 27

noiembrie 2012 noiembrie 2012 noiembrie 2012 noiembrie 2012 noiembrie 2012 pentru modificarea si completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011
privind prevenirea, constatarea si sanctionarea
neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea
fondurilor europene si/sau a fondurilor publice
nationale aferente acestora (MO nr. 806 din 30
noiembrie 2012)

Acte normative publicate

în Monitorul Oficial
B R E V I A R
J UR I D I C
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C.C.I. Maramureș - Busola dumneavoastră în afaceri !

• • • • • Din străinătate

AFRICA DE SUD
�  Caută un agent/similar pentru

distribuţia în România a produselor
companiei. Compania este producător de
valve, sisteme de acţionare pneumatice
rotative, sisteme de răcire pentru cazane
de abur, sisteme de poziţionare cu aplicaţii
în petrochimie, etc.(5475)

ELVEŢIA
� Cerere: diferite produse și articole de

menaj/bucătărie. Propunere de cooperare
cu furnizori români (numai producători)
capabili să execute și să livreze produse
finite own design manufacturing ale
concernului. Intermediarii sunt excluși.
Compania este o întreprindere familială,
creată în 1944, în Danemarca și
specializată în producţia unor renumite
articole de uz casnic sau profesional, care
dispun de un design unic și o calitate și

fiabilitate ridicată. În prezent, sediul
holdingului se află în Elveţia, iar produsele
acesteia sunt comercializate în peste 55
de ţări. (5474)

FRANŢA
� Solicită condiţionarea suplimentelor

alimentare (tip Omega 3 si 6) în capsule.
Firma franceză, cu o experienţă de 20 de
ani, este specializată în producţia de
suplimente alimentare naturale și este
interesată de un partener serios pentru
condiţionarea de astfel de suplimente,
destinate pieţei asiatice. (5471)

GRECIA
� Dorește să importe cești și căni din

ceramică. (5469)
IORDANIA
� Solicită sâmburi de nucă. Firma are

ca obiect de activitate procesarea/
condiţionarea produselor agricole. (5466)

IRLANDA
� Firma irlandeză este interesată de

colaborări cu producători/ exportatori în

scopul importului, din România, de lemn
de foc și paleţi. (5467)
� Firma irlandeză este interesată de

colaborări cu producători/exportatori români
de : profile podele și ornamente, accesorii
parchet din lemn, covoare izolatoare pentru
podele, adezivi, benzi, spume poliuretanice,
degresanţi, produse de curăţare și protecţie
covoare, diferite unelte pentru pardoseli,
în scopul importului și distribuţiei acestor
produse pe piaţa irlandeză. (5468)

ISRAEL
� Solicită dulciuri (ciocolată, bomboane,

produse de panificaţie). Firma distribuie o
gamă variată de dulciuri și lucrează cu
diverși furnizori externi. (5465)
� Solicită produse de unică folosinţă ca:

pungi (hârtie și plastic), saci gunoi, tacâmuri
, șerveţele, folii de aluminiu, mănuși, etc.
(5472)

LIBAN
� Dorește import bucătării complete și

mobilier de bucătărie. (5473)

Firme maramureșene în Topul Naţional al Firmelor
În cadrul evenimentului Topul

Naţional al Firmelor, organizat
de Camera de Comerţ și Industrie a
României Naţională la București pe
data de 22 noiembrie a.c., a fost
lansat Catalogul Topul Naţional al
Firmelor 2012. În acest Top au intrat
și 22 societăţi din  judeţul Maramureș.
Redăm mai jos clasificarea acestora in
Topul National:

CERCETARE, DEZVOLTARE SI
HIGH TECH

Fabricarea de echipamente de
masura, verificare, control si

navigatie; productia de
ceasuri

Intreprinderi mici
5. PRIMATECH SRL - Baia Mare

Fabricarea motoarelor
electrice, generatoarelor si

transformatoarelor electrice si
a aparatelor de distributie si

control a electricitatii
Intreprinderi foarte mari
1. EATON ELECTRO PRODUCTIE SRL
- Sarbi

Intreprinderi mijlocii
5. ELECTRO SISTEM SRL - Baia Mare
Fabricarea altor echipamente

electrice
Intreprinderi mari
4. WEIDMÜLLER INTERFACE
ROMANIA SRL - Tautii-Magheraus
Intreprinderi mijlocii
7. 4 K SERVICES SRL - Baia Mare

INDUSTRIE
Finisarea materialelor textile
Intreprinderi mici
6. WORKING BLUE SRL - Ulmeni

Fabricarea altor produse
chimice

Microintreprinderi
10. 4 BRANDS SRL - Baia Mare

Fabricarea articolelor din
cauciuc

Intreprinderi mijlocii
1. OPTIBELT POWER
TRANSMISSION SRL - Tautii-
Magheraus
Taierea, fasonarea si finisarea

pietrei
Intreprinderi mici
4. C.M.C SRL - Carbunari

Productia metalelor pretioase
si a altor metale neferoase

Intreprinderi mijlocii
1. UNIVERSAL ALLOY
CORPORATION EUROPE SRL -
Dumbravita

Turnarea metalelor
Intreprinderi mijlocii
2. COZMIRCOM SA - Baia Sprie

Fabricarea de constructii
metalice

Intreprinderi mari
8. RAMIRA SA - Baia Mare

Productia de rezervoare,
cisterne si containere
metalice; productia de

radiatoare si cazane pentru
incalzire centrala

Intreprinderi mici
7. SISTEM GRUP IMPEX SRL - Baia
Mare

Fabricarea altor produse
prelucrate din metal

Intreprinderi mijlocii
10. MECANICA-SIGHETU SA - Sighetu
Marmatiei

Fabricarea altor masini si

utilaje de utilizare generala
Intreprinderi mijlocii
6. ADISS SA - Tautii-Magheraus

Fabricarea de mobila
Intreprinderi foarte mari
2. TAPARO SA - Borcut
3. ITALSOFA ROMANIA SRL - Baia
Mare
4. PLIMOB SA - Sighetu Marmatiei

SERVICII
Colectarea deseurilor

Intreprinderi mijlocii
5. DRUSAL SA - Baia Mare

Activitati veterinare
Intreprinderi mijlocii
1. MARAVET SRL - Baia Mare

COMERT, TURISM
Comert cu amanuntul al altor
produse casnice, in magazine

specializate
Microintreprinderi
4. ELECTROCENTER SRL - Baia Mare
Comert cu amanuntul al altor

bunuri, in magazine
specializate

Microintreprinderi
3. PHARMA SRL - Baia Mare


