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(Urmare din numărul anterior)
d )d )d )d )d ) Construc ţ i iConstruc ţ i iConstruc ţ i iConstruc ţ i iConstruc ţ i i
Cuprinde domeniile: lucrări de

construcţii civile şi industriale; lucrări de
instalaţii electrice, sanitare, de încălzire
şi aer condiţionat; lucrări de finisare.

- numărul societăţilornumărul societăţilornumărul societăţilornumărul societăţilornumărul societăţilor
comerciale comerciale comerciale comerciale comerciale în funcţiune şi cu bilanţ
contabil depus a fost de 1.795 firme, cu 25
firme mai puţine ca în 2011;

- cifra de afaceri cifra de afaceri cifra de afaceri cifra de afaceri cifra de afaceri realizată şi
raportată a fost de 1.009,32 mil. lei (8,87%
la nivelul judeţului), dar mai mică cu 102,96
mil. lei faţă de 2011;

- profitul brut profitul brut profitul brut profitul brut profitul brut înregistrat în 2012 a
fost de 53,05 mil. lei, mai mic cu 8,18 mil.
lei faţă de 2011;

- pierderile brute pierderile brute pierderile brute pierderile brute pierderile brute raportate în
2012 au fost de 82,06 mil. lei (25,51% la
nivel judeţean), de 2,64 ori mai mari decât
în 2011;

- numărul de salariaţi numărul de salariaţi numărul de salariaţi numărul de salariaţi numărul de salariaţi în 2012 a
fost de 8.801 persoane cu 250 salariaţi
mai puţin faţă de 2011;

- productivitatea muncii productivitatea muncii productivitatea muncii productivitatea muncii productivitatea muncii a fost de
114,68 mii lei/salariat, în scădere cu 6,68%
faţă de 2011.

În acest sector întâlnim INTREPRINDERE
MONTAJ-INSTALATII SA, ANTREPRIZA
MONTAJ INSTALATII SA, DRUMURI-
PODURI MARAMURES SA.

Domeniul construcţiilor are 25,52% din
pierderile înregistrate la nivelul judeţului
din care reţinem campionii la pierderi:
INSERV SA, COMPLET INSTALATII
MONTAJ PROIECT BAIA MARE SRL,
AGECOM SA.

Acest sector a fost cel mai afectat de
criza economică şi financiară din lipsă de
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ZILELE FIRMELOR MARAMUREŞENE
Ediţia I

În noiembrie 2012, cu ocazia Topului
judeţean al firmelor, conducerea CCI
Maramureş a lansat propunerea organizării,
începând cu anul 2013, a unui eveniment
dedicat firmelor maramureşene, intitulat
Zilele firmelor maramureşene, în cadrul
căruia un loc aparte să revină TOP-ului,
propunere agreată de toţi cei prezenţi la
eveniment.

Ideea lansată a fost pusă în practică şi,
astfel, în perioada 7-9 noiembrie 2013, s-a
desfăşurat ediţia I a Zilelor firmelor
maramureşene.

Evenimentul a fost organizat de Consiliul
Judeţean Maramureş, Primăria Baia Mare,
Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş

Topul Firmelor din Judeţul Maramureş
ediţia a XX-a - jubiliară

Seminar interactiv şi
expoziţia "Fabricat în Maramureş"

Continuare în pag. a 3-a

În data de 8 noiembrie a.c, la Centrul de
Instruire şi Marketing, Camera de Comerţ şi
Industrie Maramureş a organizat cea de-a
XX-a ediţie a Topului Firmelor din Judeţul
Maramureş.

Manifestarea a reprezentat evenimentul
central al primei ediţii a ZILELOR FIRMELOR
MARAMUREŞENE

La manifestări au fost prezente numeroase
oficialităţi locale care au fost invitate ca alături
de Preşedintele CCI Maramureş să înmâneze
diplome şi trofee câştigătorilor.

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

Topul Firmelor pentru anul 2012 a avut la
dispoziţie bilanţurile  – la 31 decembrie 2012 –
a 11956  firme maramureşene depuse la
Direcţia Generală a Finanţelor Publice
Maramureş.

Aplicând algoritmul stabilit de comisia
Naţională a Topului organizat de CCIR şi CCI
teritoriale dintre acestea, pe baza datelor de
bilanţ s-au selectat, conform algoritmului 117
societăţi care au ocupat locurile 1, 2, şi 3

sub patronajul Instituţiei Prefectului judeţul
Maramureş.

Scopul organizării evenimentului a fost
acela de a cunoaşte starea economiei locale
şi de a identifica posibilităţi de dezvoltare a
economiei judeţului Maramureş în contextul
dezvoltării economiei la nivel naţional.

Sloganul evenimentului lansat de C.C.I
Maramureş a fost „Toţi ştim câte ceva despre
economia judeţului Maramureş şi toţi nu ştim
nimic despre aceasta”. Acest slogan a
determinat organizatorii să cuprindă în cadrul
programului evenimentului mai multe activităţi
prin care să fie prezentată economia şi
potenţialul economic real al judeţului.
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comenzi naţionale, regionale sau locale, a
fondurilor de investiţii UE şi credite bancare
necesare dezvoltării economiei din România
inclusiv din judeţul nostru. În acelaşi timp
reglementările privind câştigătorii licitaţiilor
pentru executarea lucrărilor contestate şi
purtate prin tribunale până la pierderea
termenului de execuţie. Lucrări începute şi
abandonate, de exemplu a drumului Baia Mare
- Bârsana, lucrări şi neterminate cu termene
depăşite de 2-3 ani de zile în special în sectorul
învăţământ, cultură, administraţie ş.a.

e )e )e )e )e ) Servici iServici iServici iServici iServici i
Cuprinde domeniile: servicii de consultanţă

şi contabilitate; servicii de publicitate,
editare, tipărire şi mass-media; reparaţii;
servicii de colectat şi reciclat deşeuri;
salubritate; învăţământ; sănătate; servicii
imobiliare; ş.a.

Acest sector,  din punct de vedere
economico-financiar, se prezintă astfel:

- numărul de societăţi comercialenumărul de societăţi comercialenumărul de societăţi comercialenumărul de societăţi comercialenumărul de societăţi comerciale
a fost de 2.508 firme, cu 8 mai mare decât în
2011;

- cifra de afaceri cifra de afaceri cifra de afaceri cifra de afaceri cifra de afaceri pe întreg domeniul
a fost în 2012 de 982,72 mil. lei (8,64%) mai
mare cu 20,76% faţă de 2011;

- profitul brut profitul brut profitul brut profitul brut profitul brut a însumat 108,88 mil.
lei (18,54%) cu 38,49% mai mare decât în
2011;

- pierderile brute pierderile brute pierderile brute pierderile brute pierderile brute au fost în 2012 de
53,10 mil. lei reducându-se la aproape
jumătate faţă de nivelul pierderilor anului
2011;

- numărul de salariaţi numărul de salariaţi numărul de salariaţi numărul de salariaţi numărul de salariaţi în acest sector
în 2012 a fost de 7.758 persoane, cu 307
persoane mai multe ca în 2011;

- productivitatea muncii productivitatea muncii productivitatea muncii productivitatea muncii productivitatea muncii în 2012 a
fost de 126,67 mii lei/salariat, în creştere cu
15,98% faţă 2011.

Reprezentative în sector sunt 2 firme de
top DRUSAL SA – întreprindere mare şi
MARAVET SRL – întreprindere mijlocie.

Un domeniu cu o diversitate mare de
activităţi dar cu un aport mic de 8,63% la
cifra de afaceri a judeţului, dar cu un adaos
substanţial la pierderile judeţului
reprezentând 16,51%, din care SAMAX
ROMANIA SRL 27,7%.

f )f )f )f )f ) Transporturi leTransporturi leTransporturi leTransporturi leTransporturi le
Cuprinde transporturi rutiere de mărfuri;

transporturi de călători şi activităţi anexe
pentru transporturi.

Acest sector, în Maramureş, a fost
totdeauna destul de dezvoltat, mai ales în
transportul de mărfuri, ca urmare a creşterii

cerinţelor de transport mărfuri de către
exportatorii şi importatorii maramureşeni şi
în transportul de persoane datorită cererilor
din partea emigranţilor din această zonă.

Această dezvoltare a fost facilitată de
poziţia geografică a judeţului în harta
economică a Europei, care a permis scurtarea
parcursului în zona centrală şi vestică a
continentului cu 500-1.000 de km/parcurs.
Aceste avantaje au fost benefice în
menţinerea şi îmbunătăţirea principalilor
indicatori economico-financiari ai anului 2012
comparativ cu cei realizaţi în 2011.

Principalii indicatori realizaţi în 2012, în
comparaţie cu cei realizaţi în 2011se prezintă
astfel:

- numărul de societăţi comercialenumărul de societăţi comercialenumărul de societăţi comercialenumărul de societăţi comercialenumărul de societăţi comerciale
în 2012 a fost de 1.146 firme, cu 16 mai multe
decât în 2011;

- cifra de afaceri cifra de afaceri cifra de afaceri cifra de afaceri cifra de afaceri în 2012 a urcat la
nivelul a 785,28 mil. lei (6,90%), mai mare cu
85,79 mil. lei decât în 2011;

- profitul brut profitul brut profitul brut profitul brut profitul brut realizat în 2012 a fost
de 31,06 mil. lei, fiind cu 24,33% mai mare
decât în 2011;

- pierderile brutepierderile brutepierderile brutepierderile brutepierderile brute au scăzut în 2012
faţă de 2011 cu 12,68%,     înregistrându-se
20,30 mil. lei;

- numărul de salariaţi numărul de salariaţi numărul de salariaţi numărul de salariaţi numărul de salariaţi în 2012 a fost
de 4.352 (6,10%), mai mare cu 361 decât în
2011;

- productivitatea muncii productivitatea muncii productivitatea muncii productivitatea muncii productivitatea muncii a fost în
2012 de 180,44 mii lei/salariat, mai mare cu
2,95% faţa de 2011.

La rezultatele obţinute de acest sector
remarcăm firmele de top URBIS SA şi
AEROPORTUL INTERNATIONAL BAIA MARE
RA, HAGERO SRL.

g )g )g )g )g ) ComerţulComerţulComerţulComerţulComerţul
Acest sector constituie al doilea pilon de

susţinere pentru economia maramureşeană.
Nu sunt înregistrate super şi hiper market-

urile în raportările pe judeţ.
Domeniul include comerţ cu autoturisme

şi autovehicule; comerţ cu ridicata de produse
alimentare sau industriale; comerţ cu
amănuntul de produse alimentare, carburanţi,
echipamente informatice şi de
telecomunicaţii, produse de uz casnic şi alte
bunuri în magazine nespecializate, în
magazine specializate sau efectuat prin
standuri, chioşcuri şi pieţe.

Redăm mai jos realizarea principalilor
indicatori în anii 2012, comparativ cu 2011:

- numărul de societăţi comercialenumărul de societăţi comercialenumărul de societăţi comercialenumărul de societăţi comercialenumărul de societăţi comerciale,
de 3.537 (29,58%), a fost în scădere în 2012
faţă de 2011 cu 102 firme;

- cifra de afaceri cifra de afaceri cifra de afaceri cifra de afaceri cifra de afaceri a fost de 3.052,84
mil.lei (26,83%), mai mare cu 3,05% faţă de
2011;

- profitul brut profitul brut profitul brut profitul brut profitul brut a fost de 101,77 mil. lei
(17,33%) cu o creştere de 7,07% faţă de 2011;

- pierderile brute pierderile brute pierderile brute pierderile brute pierderile brute în 2012 au fost de
56,70 mil. lei (17,63%), mai mici faţă de 2011
cu 1,09%;

- numărul de salariaţi numărul de salariaţi numărul de salariaţi numărul de salariaţi numărul de salariaţi încadraţi în
sector a fost de 11.673 salariaţi, cu 486
persoane mai puţine decât în 2011;

- productivitatea muncii productivitatea muncii productivitatea muncii productivitatea muncii productivitatea muncii din 2012 a
fost de 261,53 mii lei/salariat, mai mare decât
cea din anul 2011 cu 7,34%;

Sectorul deţine cel mai mare număr de
societăţi 29,58% din societăţile active şi
înregistrate la OJRC Maramureş şi se află
pe locul 2 ca număr de salariaţi după industrie
şi pe locul 3 la pierderile brute deţinând
17,63% realizat de peste 1000 de firme.

Structura organizaţională a firmelor din
acest domeniu se încadrează la întreprinderi
mici cu firmele de top: B&K ELECTRO
SYSTEM SRL, ABA - FLOR PROD COM SRL,
GAJ COMIMPEX SRL.

h )h )h )h )h ) TurismTurismTurismTurismTurism
La acest capitol intră alimentaţia publică,

baruri, hoteluri, agenţii turistice, tur-
operatori, pensiuni, înregistrate ca societăţi
comerciale şi care raportează bilanţuri
contabile.
Ştim cu toţii că „Maramureş” este un brand

de turism recunoscut în ţară şi străinătate,
fără ca el să fie conceput într-o formă grafică
şi înscris în Topul brandurilor. Cu toate
acestea, din cauza stării deplorabile a
drumurilor de acces, indiferent din ce direcţie
vine turistul, turismul în Maramureş nu
constituie un sector semnificativ şi atractiv,
fiind pe penultimul loc, înainte de agricultură
în ceea ce înseamnă aportul la zestrea
economiei judeţului.

Pentru confirmarea celor scrise mai
înainte, reţinem nivelul realizării indicatorilor
economico-financiari în 2012 comparativ cu
2011:

- numărul societăţilor comercialenumărul societăţilor comercialenumărul societăţilor comercialenumărul societăţilor comercialenumărul societăţilor comerciale
în 2012 a fost de 743 firme, cu 21 mai puţine
decât în 2011;

- cifra de afaceri cifra de afaceri cifra de afaceri cifra de afaceri cifra de afaceri a fost de 150,59
mil. lei (1,32%), în creştere cu 10,76% faţă
de 2011;

- profitul brut profitul brut profitul brut profitul brut profitul brut realizat     în 2012 a fost
de 5,01 mil. lei (0,85%), cu 60,53% mai mare
decât în 2011;

- pierderile brute pierderile brute pierderile brute pierderile brute pierderile brute realizate în 2012

Continuare în pag. a  4-a
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Seminar interactiv şi expoziţia "Fabricat în Maramureş"
Urmare din pag. 1

ZILELE FIRMELOR MARAMUREŞENE - Ediţia I

Topul Firmelor din Judeţul Maramureş
electrice, generatoarelor si
transformatoarelor electrice
si a aparatelor de distributie

si control a electricitatii
Intreprinderi foarte mari
1. EATON ELECTRO PRODUCŢIE
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
Microintreprinderi

1. RPK SOFTWARE 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. ASTINVEST COM SRL - Baia
Mare

Urmare din pag. 1 - Cel mai tânăr manager al
unei firme de top - Alexandru-
Daniel Stupar – Astinvest Com SRL

- Premiul pentru
Responsabilitate Socială –
Primăria Fărcaşa

Seara s-a încheiat cu Balul
Laureaţilor Topului desfăşurat la
Restaurantul Parc.

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

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

grupate pe domenii de activitate
şi clase de mărime în funcţie de
numărul de salariaţi.

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

- Compania premiată în toate
ediţiile Topului firmelor –
Intreprindere Montaj-Instalaţii SA

- Cel mai mare exportator din
judeţul Maramureş - Eaton Electro
Producţie SRL

- Investiţia a anului – Eaton
Electro Producţie SRL

- Managerul anului – Iulian
Gheorghe – Universal Alloy
Corporation Europe SRL

- Femeia manager a anului –
Marga Bereş - Pharma SRL, Bereş
SRL

Programul celor trei zile dedicate firmelor maramureşene a cuprins
următoarele activităţi:

în ziua I – Seminar interactiv şi Deschiderea expoziţiei „Fabricat
în Maramureş”

în ziua a II-a – Festivitate TOP firme – ediţia a XX – a jubiliară
în ziua a III- a – Ziua porţilor deschise
În cadrul seminarului interactiv organizatorii şi invitaţii acestora s-au

întâlnit cu reprezentanţii firmelor de TOP şi nu numai, realizând o
informare urmată de dezbateri privind starea economiei judeţului
Maramureş 2012, dezvoltarea economică a municipiului Baia Mare şi
a judeţului Maramureş pe perioada 2014-2020.

Astfel, în baza informaţiilor şi datelor oferite de bilanţurile contabile
încheiate la 31.12.2012, preşedintele CCI Maramureş, dl Gheorghe
Marcaş, a prezentat detaliat starea economiei judeţului Maramureş
2012. Această primă prezentare a fost continuată cu prezentarea
proiectelor şi a programelor de dezvoltare economică a municipiului
Baia Mare, prezentare făcută de către dl Cătălin Cherecheş, primarul
municipiului. În cadrul seminarului, dna Claudia Breban, din partea
Consiliul Judeţean Maramureş, a făcut o trecere în revistă a
programelor de finanţare pentru perioada de programare 2014-

2020, cu detalierea propunerilor pentru judeţul Maramureş. În final dl
Anton Rohian prefectul judeţului Maramureş a oferit informaţii despre
proiectele şi fondurile de viitor punctându-le în mod deosebit pe cele
cuprinse în planurile de finanţare începând cu 2014.

Prezentările de mai sus au fost urmate de dezbateri.
În cadrul primei zile, un moment deosebit l-a constituit şi deschiderea

expoziţiei „Fabricat în Maramureş”. Expoziţia a avut drept scop
prezentarea concetăţenilor maramureşeni a potenţialului individual şi
colectiv al întregii economii a Maramureşului – respectiv oferta
Maramureşului pentru piaţa naţională şi internaţională. În expoziţie
au fost prezente firme producătoare reprezentative din domeniile:
prelucrarea cărnii şi a laptelui, industria mobilei, aeronautică,
prelucrarea rocilor ornamentale, producţia de coloranţi şi vopseluri,
confecţii îmbrăcăminte, echipamente electronice, producţia de posturi
de transformare compacte, tablouri electrice de medie şi joasă
tensiune, prelucrarea cauciucului, producţia de componente electrice,
de aparate de control şi distribuţie a electricităţii ş.a.

Expoziţia a fost deschisă pe durata celor 3 zile de eveniment şi a fost
vizitată şi de un număr mare de elevi care s-au arătat deosebit de
interesaţi de a cunoaşte potenţialul economic al judeţului, dar şi
posibilităţile pe care le oferă firmele producătoare maramureşene pe
piaţa muncii.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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au fost de 14,69 mil. lei (4,57%), mai mari cu
14,25% faţă de 2011;

- numărul de salariaţi numărul de salariaţi numărul de salariaţi numărul de salariaţi numărul de salariaţi angajaţi în
sector a fost de 2.812 persoane (3,94%), cu 7
persoane mai multe decât în 2011;

- productivitatea muncii productivitatea muncii productivitatea muncii productivitatea muncii productivitatea muncii din 2012,
de 53,55 mii lei/salariat, a fost mai mare faţă
de 2011 cu 10,49%.

Am reţinut din acest sector ca firme
reprezentative: TURIST SUIOR SRL – firmă
de top, GMG CARPATI SRL, COMPLEX MARA
SA.

Cifra de afaceri, profitul şi numărul de
salariaţi înregistrate în BVC-uri nu reflectă
realitatea, deoarece turismul este o activitate
profitabilă, în toată lumea, exceptând
hotelurile care în momentul de faţă sunt
supradimensionată faţă de cerere fiind
concurate de pensiunile care oferă preţuri
concurenţiale hotelurile.

* * *
Dacă analizăm situaţia economico-

financiară în profil teritorial, a primelor 10
centre administrative, în ordine
descrescătoare a cifrei de afaceri, constatăm
nişte surprize în ceea ce priveşte aportul lor
la economia judeţului. Astfel, clasificarea lor
este următoarea:

- pe locul I se află municipiul Baia Mare
cu 6368,90 mil. lei (55,98%), urmează pe locul
II comuna Fărcaşa cu 873,39 mil. lei (7,68%),
municipiul Sighetu Marmaţiei pe locul III cu
847,11 mil. lei (7,45%), pe IV comuna Recea
cu 452,30 mil. lei, oraşul Târgu Lăpuş pe locul
V cu 405,47 mil. lei, pe VI oraşul Vişeu de Sus
cu 306,74 mil. lei, pe locul VII oraşul Tăuţii
Măgherăuş cu 277,11 mil. lei, pe locul VIII
oraşul Baia Sprie cu 261,97 mil. lei, pe locul
IX oraşul Borşa cu 260,23 mil. lei şi pe locul X
comuna Dumbrăviţa cu 171,09 mil. lei

O comună s-a intercalat între municipiul
Baia Mare şi Sighetu Marmaţiei, comuna
Fărcaşa, cea mai dezvoltată localitate rurală
din punct de vedere economic şi social.

Alte constatări ce merită să fie menţionate
se referă la gruparea primelor 10 firmeprimelor 10 firmeprimelor 10 firmeprimelor 10 firmeprimelor 10 firme
din Top la principalii indicatori, în ordineîn ordineîn ordineîn ordineîn ordine
descrescătoaredescrescătoaredescrescătoaredescrescătoaredescrescătoare, după cum urmează:

- la cifra de afaceri au raportat 24,12%
din realizările totale ale judeţului (primele 3
firme sunt Eaton Electro Producţie SRL,
Aramis Invest SRL, Italsofa Romania SRL);

- la profitul brut raportează 31,71%
(primele dintre ele fiind Eaton Electro
Producţie SRL, Universal Alloy Corporation
Europe SRL, Bertus SRL);

- alte 10 firme din judeţ au înregistrat
33,14% din pierderile totale înregistrate de
firmele din judeţ;

- ca număr de salariaţi primele 10 firme
după acest indicator au 12.363 salariaţi
(17,33%). Cu peste 1000 de salariaţi sunt
firmele: Aramis Invest SRL, Eaton Electro
Producţie SRL, Italsofa Romania SRL şi
Plimob SA.

Membrii CCI Maramureş înMembrii CCI Maramureş înMembrii CCI Maramureş înMembrii CCI Maramureş înMembrii CCI Maramureş în
economia judeţuluieconomia judeţuluieconomia judeţuluieconomia judeţuluieconomia judeţului

Membrii CCI Maramureş şi-au adus o
contribuţie importantă la realizările judeţului.
Astfel, contribuţia membrilor Camerei la
realizările judeţului a fost de 27,63% din cifra
de afaceri; 26,14% la profitul brut; 1,71%
contribuţia la pierderile totale brute şi
21,27% din salariaţii angajaţi şi raportaţi.

Membri Colegiului de Conducere a Camerei

noastre nu au fost mai prejos. Astfel, din cei
15 membri, numai 11 aveau obligaţia de a
depune bilanţuri contabile. Contribuţia
acestor firme la zestrea economiei judeţului
a fost de 8,08% la cifra de afaceri, 7,35% la
profitul total brut, pierderi 0,27% şi 3,44%
din forţa de muncă angajată.

Cifrele de mai sus confirmă fără tăgadă
reprezentativitatea membrilor Camerei şi a
Colegiului de Conducere a Camerei în mediul
de afaceri maramureşean, ceea ce confirmă
necesitatea ca aceştia să fie recunoscuţi
parteneri sau colaboratori cu instituţiile
publice locale şi judeţene, mai ales în
soluţionarea problemelor de dezvoltare
economică şi socială a judeţului Maramureş
şi totodată apărători ai intereselor membrilor
Camerei şi a oamenilor de afaceri din judeţ
în faţa administraţiilor locale.

(Continuare în numărul următor)

MOTIVE PENTRU A APELA LA CONSULMOTIVE PENTRU A APELA LA CONSULMOTIVE PENTRU A APELA LA CONSULMOTIVE PENTRU A APELA LA CONSULMOTIVE PENTRU A APELA LA CONSULTTTTTANŢII CCIANŢII CCIANŢII CCIANŢII CCIANŢII CCI
MARAMUREŞ CÂND ÎNFIINŢAŢI  SMARAMUREŞ CÂND ÎNFIINŢAŢI  SMARAMUREŞ CÂND ÎNFIINŢAŢI  SMARAMUREŞ CÂND ÎNFIINŢAŢI  SMARAMUREŞ CÂND ÎNFIINŢAŢI  SAU MODIFICAŢI O FIRMĂAU MODIFICAŢI O FIRMĂAU MODIFICAŢI O FIRMĂAU MODIFICAŢI O FIRMĂAU MODIFICAŢI O FIRMĂ
Prin intermediul Centrului de Consultanţă şi Asistenţă pentru Comercianţi,

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş a participat şi participă activ la
dezvoltarea mediului de afaceri din judeţ prin asistenţa şi consultanţa oferită
celor interesaţi, atât pentru înfiinţarea, cât şi pentru modificarea firmei.

Iată câteva motive pentru care să apelaţi la consultanţii CCI Maramureş
când înfiinţaţi sau modificaţi o firmă (societate comercială, persoană
fizică autorizată, întreprindere individuală sau familială):

 Obţineţi consultanţă de specialitate privind:
- paşi de urmat, documentele necesare pentru intrarea în afaceri;
- codificarea CAEN pentru obiectul de activitate;
- impozitul pe venit sau pe profit;
- înregistrarea ca plătitor TVA;
- modificarea actelor constitutive;
- regimul contractelor comerciale, modele de contracte, legislaţie si

consultanta generala de afaceri.
 Economisiţi timp

Prezenta dvs. este necesara numai pentru semnarea unor documente pe
parcurs, de restul se ocupa consultanţii noştri.

 Economisiţi bani
Consultanţa şi sprijinul acordat pentru înfiinţarea, modificarea firmei sau

pentru dezvoltarea acesteia vor fi asigurate la cel mai bun raport preţ /
calitate servicii.

 Vă veţi convinge că vom  deveni ”Busola dvs. în afaceri”

Consultanţii noştri vă vor oferi soluţii adaptate cerinţelor si nevoilor dvs. şi
astfel veţi putea beneficia de serviciile
profesioniste ale aceloraşi persoane,
ori de cate ori ne veţi contacta,
asigurând astfel continuitate si o
relaţie de colaborare permanenta.

Relaţii suplimentare la sediul nostru
din Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 16, et.
3, cam. 10 sau la tel. 0262-223203,
221510. Persoană de contact:
Dumitru Claudia.
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Topul Firmelor din Judeţul Maramureş
Urmare din pag. a 3-a

Continuare în pag. a 6-a

Fabricarea articolelor din
beton, ciment si ipsos

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

Taierea, fasonarea si
finisarea pietrei

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

Productia metalelor
pretioase si a altor metale

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

Turnarea metalelor
Intreprinderi mijlocii
1. COZMIRCOM SA - Baia Sprie

Fabricarea de constructii
metalice

Intreprinderi mijlocii
1. DEBITARE SRL - Baia Mare
Intreprinderi mici
1. COMERPAN SRL - Sighetu
Marmatiei
Microintreprinderi
1. INTERMETAL SRL - Baia Mare

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
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. ITALSOFA ROMANIA SRL -
Baia Mare
2. PLIMOB SA - Sighetu Marmatiei
Intreprinderi mari
1. TAPARO SA - Borcut
Intreprinderi mijlocii
1. LAGUNA SERV SRL - Sighetu
Marmatiei
2. VÎRSTEANA SERV SRL  -
Sighetu Marmatiei
3. MOBAM SA - Baia Mare
Intreprinderi mici
1. GHIŞE 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

CONSTRUCTII
Lucrari de constructii a
cladirilor rezidentiale si

nerezidentiale
Intreprinderi mari
1. INTREPRINDERE MONTAJ-
INSTALATII SA - Mocira
Intreprinderi mijlocii
1. T.C.M-NORD SA - Baia Mare
Microintreprinderi
1. FLAMGARD IMPEX SRL - Recea

Lucrari de constructii a
drumurilor si a cailor ferate

Intreprinderi mijlocii
1. DRUSALCONSTRUCT SA - Baia
Mare
2. CONSTRUROM SA - Baia Mare
2. X.S. SUD COMPANI SRL - Baia
Mare

INDUSTRIE
Silvicultura si alte activitati

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

Colectarea produselor
forestiere nelemnoase din

flora spontana
Microintreprinderi
1. FOREST TIM-TOM SRL  -
Salistea 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. SALAMANDRA PLUS SRL -
Baia Sprie
2. FERMA ZOOTEHNICA SRL -
Baia Mare
Fabricarea produselor lactate
Intreprinderi mici
1. CALITATEA SRL - Merisor
2. DIANY-COM SRL - Recea
3. OBLAZA SRL - Bârsana

Fabricarea produselor de
brutarie si a produselor

fainoase
Intreprinderi mici
1. BIZO TRADE SRL - Baia Mare

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

Fabricarea articolelor de
imbracaminte, cu exceptia

articolelor din blana
Intreprinderi mari
1. INFINITY MODE SRL - Baia Mare
2. STIL AURA SRL - Baia Mare
Intreprinderi mijlocii

1. RACIDO PROD COM SRL -
Baia Mare
2. CONFSTAR SA - Baia Mare

Taierea si rindeluirea
lemnului

Intreprinderi mici
1. MAGILS-Z.V. SRL - Iadara
Fabricarea celulozei, hartiei

si cartonului
Intreprinderi mici
1. SCHEIP & CO SRL - Baia Mare

Fabricarea articolelor din
hartie si carton

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

Tiparire si activitati de
servicii conexe tiparirii

Intreprinderi mijlocii
1. PRINTMASTERS SRL - Baia Mare
Intreprinderi mici
1. CECONII SRL - Recea
Fabricarea produselor chimice
de baza, a ingrasamintelor si

produselor azotoase;
fabricarea materialelor
plastice si a cauciucului
sintetic, in forme primare

Intreprinderi mici
1. MW SRL - Baia Mare

Fabricarea vopselelor,
lacurilor, cernelii tipografice

si masticurilor
Microintreprinderi
1. POLICHIM SRL - Sasar

Fabricarea altor produse
chimice

Intreprinderi mijlocii
1. 4 BRANDS SRL - Baia Mare

Fabricarea produselor
farmaceutice de baza

Intreprinderi mici
1. AC HELCOR SRL - Baia Mare

Fabricarea articolelor din
cauciuc

Intreprinderi mijlocii
1. OPTIBELT POWER TRANS-
MISSION SRL-Tautii-Magheraus

ZILELE FIRMELOR MARAMUREŞENE - Ediţia I
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Topul Firmelor din Judeţul Maramureş
Urmare din pag. a 5-a

3. DRUMURI-PODURI MARA-
MURES SA - Baia Mare
Microintreprinderi
1. RIMPEX GROUP SRL - Baia Mare
2. P.I.D. COMPANY 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
2. ALAVAL PROD COM SRL - Dumbravita
Intreprinderi mici
1. ELECTROCENTER DUE SRL - Baia Mare
2. I.C.E.P. SRL - Busag

SERVICII
Colectarea deseurilor

Intreprinderi mari
1. DRUSAL SA - Baia Mare

Recuperare materialelor
Intreprinderi mici
1. CORESERV SRL - Baia Mare
Intretinerea si repararea autovehiculelor
Intreprinderi mici
1. ADETRANS SRL - Sighetu Marmatiei
Microintreprinderi
1. GIVAL SRL - Baia Mare

Alte transporturi terestre de calatori
Intreprinderi mari
1. URBIS SA - Baia Mare

Transporturi rutiere de marfuri si
servicii de mutare

Intreprinderi mici
1. HAGERO SRL - Sarbi
Microintreprinderi
1. I.I. & C.A.SERV SRL - Baia Mare

Activitati anexe pentru transporturi
Intreprinderi mijlocii
1. AEROPORTUL INTERNATIONAL BAIA
MARE RA - Tautii-Magheraus
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

Cumpararea si vanzarea de bunuri
imobiliare proprii

Intreprinderi mici
1. PUCHLEITER - CONSTRUCT SRL -
Baia Mare
Activitati de contabilitate si audit
financiar; consultanta in domeniul

fiscal
Microintreprinderi
1. C&C COUNT SRL - Baia Mare
Activitati de arhitectura, inginerie
si servicii de consultanta tehnica

legate de acestea
Intreprinderi mici
1. ESCALIA CRAUS SA - Baia Mare
Microintreprinderi

1. CUBICON INVEST SRL - Baia Mare
Activitati de testari si analize tehnice

Microintreprinderi
1. TCP IP MANAGEMENT SRL - Baia Mare

Publicitate
Microintreprinderi
1. ATELIER-PIN SRL - Baia Mare
2. INSIDE MEDIA SRL - Baia Mare
3. ELSYLINE SRL - Baia Mare

Activitati veterinare
Intreprinderi mijlocii
1. MARAVET SRL - Baia Mare

Activitati de curatenie
Intreprinderi mijlocii
1. HOUSE KEEPING CLEAN SRL - Baia Mare

Alte forme de invatamant
Microintreprinderi
1. AUTO-TICU SRL - Baia Mare
Alte activitati referitoare la sanatatea

umana
Intreprinderi mici
1. SANTA VITA SRL - Sighetu Marmatiei

Repararea calculatoarelor si a
echipamentelor de comunicatii

Intreprinderi mici
1. GO SERV SRL - Baia Mare
Microintreprinderi
1. REAL INFO SRL - Baia Mare

COMERT, TURISM
Comert cu piese si accesorii pentru

autovehicule
Microintreprinderi
1. CALIFORNIA SRL - Baia Mare
Activitati de intermediere in comertul

cu ridicata
Intreprinderi mici

1. INTER FORESTA SRL - Baia Mare
Comert cu ridicata al produselor

alimentare, al bauturilor si al
tutunului

Microintreprinderi
1. SICHER IMPEX SRL - Baia Mare

Comert cu ridicata al bunurilor
de consum

Microintreprinderi
1. OFFICE CENTER SRL - Recea

Comert cu ridicata al
echipamentului informatic si de

telecomunicatii
Microintreprinderi

1. ONE-IT SRL - Baia Mare
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 mici
1. CORAMET IMPORT-EXPORT SRL - Baia Mare

Comert cu ridicata nespecializat
Intreprinderi mici
1. MEDIAPRESS SRL - Baia Mare
2. PIN PLUS PIN SRL - Baia Mare
3. SILCOREX SRL - Baia Mare
3. CIRUELAS COM SRL - Berinta

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
Intreprinderi mici
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. PHARMA SRL - Baia Mare
2. BERES SRL - Baia Mare
3. CHEM AVITALA SRL - Baia Mare

Hoteluri si alte facilitati de
cazare similare

Intreprinderi mijlocii
1. TURIST SUIOR SRL - Baia Sprie

Facilitati de cazare pentru
vacante si perioade de scurta

durata
Microintreprinderi
1. EXPRES LA PALAGUTA SRL - Baia
Mare
Activitati ale agentiilor turistice

si a tur-operatorilor
Microintreprinderi
1. MARA INTERNATIONAL TOUR SRL
- Baia Mare

ZILELE FIRMELOR MARAMUREŞENE - Ediţia I
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

Curs “Responsabil cu Gestionarea Deşeurilor”
conform legii nr. 211 din 2011

O nouă serie de curs “Responsabil cu Gestionarea
Deşeurilor conform legii nr. 211 din 2011” a fost organizată
în perioada 18 - 21 noiembrie 2013, de către Camera
de Comerţ şi Industrie Maramureş în colaborare cu lectori
de la Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean
Maramureş.

Cursul s-a desfăşurat pe parcursul a patru zile, de luni
până joi, în intervalul orar 16:30 – 19:30, la sediul Camerei
de Comerţ şi Industrie Maramureş.

La finalul programului de formare, cei treisprezece

cursanţi, au susţinut un test de evaluare. În urma evaluării,
absolvenţii au primit certificate de participare emise de
către Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş.

Având în vedere necesitatea şi obligativitatea unui astfel
de curs, conform legii 211/2011, cât şi feedback-ul pozitiv
din partea participanţilor la curs, colaborarea cu lectorii
de la Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean
Maramureş va continua prin organizarea unei noi serii de
curs în perioada 17-20 februarie 2013.

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

Curs INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE
În perioada 28 octombrie – 11

noiembrie 2013, a fost organizată ultima
serie de curs Inspector/Referent Resurse
Umane (cod COR 333304) din acest
an. Cursul a fost organizat de către
Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş
în cadrul Academiei de Management
pentru IMM, împreună cu un grup de
specialişti cu o mare experienţă în
domeniul resurselor umane şi o pregătire
pedagogică corespunzătoare formării
profesionale a adulţilor.

 Cursurile sau desfăşurat la sediul CCI
Maramureş, de luni până joi, începând
cu ora 16:00, la care au participat atât
angajaţi ai departamentelor de resurse
umane cât şi persoane care îşi doresc să
îmbrăţişeze această meserie.

În data de 14 noiembrie 2013 a fost
organizat examenul final, la care gradul de
promovabilitate a fost de 100%.
Absolvenţii au primit un certificat de
absolvire recunoscut de către Ministerul

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului şi Ministerul Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
şi vor fi capabili să gestioneze toate
procedurile specifice activităţii de resurse
umane şi să opereze cu toate documentele
din departament, să deprindă abilităţile
de informare şi documentare privind
modificările legislative, să menţină relaţia
cu autorităţ i le publice arondate
Ministerului Muncii şi cu Inspectoratul
Teritorial de Muncă.
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INVITAŢIE
la expoziţia cu vânzare

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş are deosebita plăcere de a vă anunţa organizarea
celei de-a VIII-a ediţii a expoziţiei specializate cu vânzare

Nunta de la a la ZNunta de la a la ZNunta de la a la ZNunta de la a la ZNunta de la a la Z
Expoziţia se va desfăşura în perioada 14-16 februarie 2014 la Centrul de Instruire şi

Marketing al CCI Maramureş şi va reuni:
Agenţii full-service: organizare nunţi, asigurare baloane, invitaţii de nuntă, decoraţiuni pentru

nuntă
Producători / distribuitori / comercianţi de rochii de mireasă, costume de mire, accesorii,

ţinute de ocazie pentru nuntaşi
Servicii de filmări, foto, sonorizare nuntă
Florării: buchete de mireasă, decoraţiuni specific pentru nunţi
Cofetării şi laboratoare de specialitate: torturi şi prăjituri pentru nunţi
Unităţi de alimentaţie publică specializate în organizarea de nunţi
Cosmetice şi saloane de înfrumuseţare: coafură, machiaj, cosmetică, întreţinere corporală
Agenţii de turism: oferte turistice pentru petrecerea lunii de miere
Bănci: produse bancare pentru tinerii căsătoriţi
Cluburi de dans: cursuri de dans
Cadouri pentru nuntă, Publicaţii de specialitate

Lansări de produse   Program cultural-artistic  Prezentări de colecţii

Toţi cei interesaţi să-şi promoveze produsele, serviciile pentru organizare unei nunţi pot obţine
informaţii suplimentare şi se pot înscrie la telefon 0262-221510, fax 0262-225794 sau mail
cci_mm@ccimm.ro, persoană de contact Adrian NICOLAESCU.
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Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş are deosebita plăcere de a vă anunţa
organizarea celei de-a XI-a ediţii a manifestării ştiinţifice şi expoziţionale medicale
MaraMedica, specializată în:

aparate şi instrumentar medical, echipamente şi instrumentar stomatologic, diagnostic
si terapie, echipamente si instrumentar chirurgical, echipamente si dotări pentru spitale,
articole de unica folosinţa, medicina de recuperare, ortopedie, echipamente şi instrumentar
oftalmologic, medicamente produse farmaceutice, farmacia verde

care se va desfăşura în perioada 27 februarie – 1 martie 2014 la Centrul de Instruire
şi Marketing al Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş din Baia Mare, Aleea Expoziţiei
nr. 5.

La ediţia precedentă au participat un număr de 60 de firme, din România (judeţele
Maramureş, Sălaj, Braşov, Bistriţa, Constanţa Arad, Timiş, Cluj, Mureş, Satu Mare, Bacău,
Neamţ şi Bucureşti) şi Ungaria, acoperind o suprafaţă de 1600 mp şi peste 2500 de
vizitatori specializaţi au vizitat expoziţia. În cadrul activităţilor ştiinţifice au fost susţinute
peste 200 de teme la care au fost prezenţi cei peste 2500 vizitatori specializaţi.

Toţi cei interesaţi să participe cu stand la MaraMedica 2014 pot obţine informaţii
suplimentare la telefon 0262-221510, fax 0262-225794 sau mail cci_mm@ccimm.ro,
persoană de contact Adrian NICOLAESCU.

INVITAŢIE
la manifestarea ştiinţifică şi

expoziţională medicală
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Prezentare proiect
DECC – Supporting the development of the economy of culture

and creativity in the cross-border region Hungary-Romania-Ukraine
(HUSKROUA/1001/058)

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE MARAMUREŞ în calitate de Beneficiar implementează în cadrul Programului
„Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013”, call for proposals reference number:
HUSKROUA/1001”, proiectul cu titlul “DECC – Supporting the development of the economy of culture and creativity in the
cross-border region Hungary-Romania-Ukraine”, număr de identificare al contractului: HUSKROUA/1001/058.

Proiectul are ca obiectiv general intensificarea cooperării în zona transfrontalieră comună a regiunii Ungaria-România-
Ucraina într-o manieră sustenabilă, socială şi economică, prin implementarea instrumentelor relevante care susţin dezvoltarea economiei
în domeniul culturii şi creativităţii în această regiune transfrontalieră, cu un accent special asupra turismului cultural.

Obiectivul specific al proiectului este de a înţelege şi a promova realităţile şi structurile industriilor culturale şi creative
în zona comună transfrontalieră a ţărilor Ungaria, România şi Ucraina, cu un accent special asupra turismului cultural, analizând
datele existente relevante, promovând know-how-ul, modele de guvernare de succes şi modele inovatoare, oferind pregătire şi
recomandări pentru optimizarea politicilor transversale, şi prin promovarea activelor locale relevante

Grupul ţintă al proiectului este format din: personalul celor trei parteneri din proiect; cel puţin 150 de reprezentanţi a
părţilor interesate din industriile culturale şi creative, care beneficiază de audieri pe domenii (5 audieri pe domenii per regiune
transfrontalieră cu un număr mediu de 10-15 participanţi/audiere); cel puţin 90 de participanţi în şase sesiuni de pregătire; cel puţin
45 de participanţi în trei ateliere; cel puţin 500 de persoane vor fi informate prin buletinul informativ; cel puţin 135 de participanţi
ca expozanţi, o medie de 45 de participanţi ca expozanţi/expoziţie (Notă: indicatorul de 135 de persoane nu implică persoane
diferite, ci expozanţi care participă la cele trei evenimente); cel puţin 600 de vizitatori la expoziţii, un număr mediu de 200 de
vizitatori la fiecare dintre cele trei expoziţii.

Grupul ţintă este format din următoarele categorii: camere, administraţii locale, mediu academic, părţi interesate a sectorului
cultural si creativ, reprezentanţi a industriilor culturale şi creative, ONG-uri.

Rezultatele estimate ale proiectului sunt: înţelegere mai bună a statutului şi a potenţialului industriei creative şi culturale;
Studii şi analize a industriilor culturale si creative transfrontaliere, prin analiză, întâlniri, rapoarte, studii de caz şi audieri pe
domenii; creşterea schimburilor de experienţe practice, prin sesiuni de pregătite personalizate şi ateliere, prin ateliere şi sesiuni de
pregătire; promovarea mai bună a industriilor culturale şi creative, a rezultatelor proiectelor şi o vizibilitate mai buna a UE şi a
obiectivelor proiectului din Regiune, prin website, afişe, broşuri, articole de promovare, buletine informative, expoziţii şi conferinţe
finale; Dezvoltarea de noi reţele transfrontaliere active, prin acorduri de parteneriat transfrontaliere; Competenţe de management
de proiect mai bune pentru personalul partenerilor, prin rapoarte intermediare şi finale, Comitetul de Coordonare IMC şi întâlniri ale
comitetului coordonator.

Durata proiectului: 24 de luni, în perioada 01 decembrie 2012 – 30 noiembrie 2014
Parteneri:

Beneficiar: CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE MARAMUREŞ (România)
Parteneri: CAMERA DE COMERT şi INDUSTRIE BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN (Ungaria)

FUNDATIA TRANSCARPATHIAN ENTERPRISE SUPPORT FUND „TES FUND” (Ucraina)
Bugetul aferent implementării proiectului: 511.205 EUR, din care suma solicitată de la Autoritatea Contractantă este de

444.748,35 EUR, reprezentând 87% din totalul eligibil al acţiunii.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la: tel. 0262-221510, 0728-233908, fax. 0262-225794 sau e-mail
cci_mm@ccimm.ro, persoane de contact: Maria Morcovescu, Florentin Tuş, Bogdan Legănaru.
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Conferinţa  finală a proiectului „Iarba Verde de la SATE”
Centrul Judeţean de Informare, Consiliere

şi Formare Profesională „Pentru Voi” Baia
Mare, beneficiar şi S.C. 3 ART S.R.L. Baia
Mare, partener, au prezentat rezultatele
proiectului „Iarba Verde de la SATE” în
cadrul Conferinţei finale a proiectului în data
de 27 noiembrie 2013.

Evenimentul a avut drept scop
prezentarea şi diseminarea rezultatelor
atinse în cadrul proiectului în cele 20 de luni
de implementare (aprilie 2012 – noiembrie
2013).

Rezultatele proiectului: 1.000 persoane
informate, 352 persoane au urmat cursuri de
formare profesională, 347 de persoane au
beneficiat de Consiliere în carieră, 20
persoane şi-au găsit un loc de muncă, s-au
organizat 2 târguri de joburi, 10 persoane şi-
au înfiinţat propria firmă.

La conferinţa finală a proiectului au fost

prezente 150 persoane: beneficiari din grupul
ţintă, formatori, colaboratori, reprezentanţi
ale instituţiilor publice, ai societăţii civile, ai
reprezentanţilor din presa locală şi regională,
echipa de implementare a proiectului.
Evenimentul s-a bucurat de prezenţa
domnului preşedinte al Consiliului Judeţean
Maramureş, Ciceu Zamfir şi a domnului
Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
Maramureş, Marinescu Emil, care au felicitat
toţi participanţii la proiect pentru rezultatele
obţinute.

La începerea conferinţei a luat cuvântul
Managerul de proiect din partea
Beneficiarului, Jakab Puşa-Ioana ş i
Coordonatorul din partea Partenerului,
Pobozsnyi Angela, care au prezentat
rezultatele obţinute în urma implementării
proiectului. S-a realizat premierea

antreprenorilor din proiect cu câte un laptop,
ş i  s-au oferit diplome de participare
formatorilor, reprezentanţilor instituţiilor
publice, colaboratorilor şi experţilor implicaţi
în proiect.

Evenimentul s-a bucurat de prezenţa
domnului Tuş Florentin reprezentant al
Camerei de Comerţ si Industrie Maramureş,
instituţie care a sprijinit activităţile proiectului.

Concluzia evenimentului a fost că
rezultatele deosebite înregistrate de proiectul
„Iarba Verde de la SATE” îl recomandă ca
proiect de succes, modelele de bună practică
putând fi multiplicate şi în alte regiuni.

Proiectul „Iarba Verde de la SATE” a fost
cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţ ional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
„Investeşte în oameni!”, contract POSDRU/
110/5.2/G/87555.

Seminar CLOUD COMPUTING ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

CCI Maramureş a primit invitaţia de a participa la
seminarul CLOUD COMPUTING ÎN ADMINISTRAŢIA
PUBLICĂ, organizat de Fundaţia CDIMM Maramureş la
Baia Mare, în data de 21 noiembrie 2013, la Hotel Mara,
sala Polivalentă. Seminarul a fost organizat în cadrul
proiectului SECOVIA - South East Europe jointly developed
COmmon advanced VIrtual Accessibility solutions to
support public services, (Dezvoltarea în parteneriat de
soluţii comune avansate de accesibilitate virtuală pentru a
sprijini serviciile publice din Sud Estul Europei), proiect
finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin
programul de Cooperare Transnaţională Europeană
SOUTHEAST EUROPE.

Obiectivul principal al proiectului SECOVIA este de a
promova dezvoltarea în comun a unor soluţii IT avansate
care să folosească beneficiile tehnologiei cloud computing
privind infrastructură, resurse şi servicii IT partajate şi care
abordează decalajul digital între regiunile din Sud Estul
Europei.

Proiectul SECOVIA este derulat în parteneriat de 13
organizaţii din UE şi care reprezintă 10 ţări şi aprox. 65%
din populaţia zonei Sud Estul Europei în care activează
programul. Pe lângă acestea, au fost incluse în parteneriat
încă 5 organizaţii din 3 ţări care nu sunt membre ale Uniunii
Europene. Consorţiul proiectului include 3 autorităţi

guvernamentale regionale, 3 asociaţii regionale, 5 agenţii
de dezvoltare regională şi 2 instituţii IT. Aceasta aduce
împreună regiuni pentru a crea un cadru propice unui
schimb de experienţă, partajarea resurselor IT şi dezvoltarea
în comun de soluţii privind accesibilitatea virtuală
transnaţională şi inter-instituţională.

Perioada de implementare este octombrie 2012 -
septembrie 2014.

Dl Radu Big, director executiv al CDIMM Maramureş şi
moderatorul seminarului, a adresat oaspeţilor cuvântul de
bun venit şi a făcut o scurtă prezentare a proiectului.

În cadrul seminarului au fost abordate temele:
· Cadrul European al utilizării cloud computing
· Beneficii şi obstacole pentru cloud computing, soluţii

posibile
· Exemple de bune practici ale cloud computing,

experienţe regionale şi locale
La seminar au participat reprezentanţi ai firmelor din

domeniul IT, ai administraţiilor publice locale şi judeţene,
ai instituţiilor de învăţământ, ADR şi repezentanţi ai CCI
Maramureş.

Mai multe detalii despre proiect: www.cdimm.org,
www.secovia.eu



HERMES CONTACT12

Noutăţi pe linia
Managementului calităţii pentru LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE

⇒⇒⇒⇒⇒ Norme legale privind
managementul calităţ i i pentru
laboratoare de analize medicale

Ministerul Sănătăţii prin „NORME privind
funcţionarea laboratoarelor de analize
medicale” secţiunea a 9-a, referitoare la
„Controlul intern de calitate şi evaluarea
externă a calităţii în laboratorul de analize
medicale”, a stabilit că “Managementul
calităţii trebuie realizat în conformitate cu
cerinţele generale ş i  cu cerinţele
particulare privind calitatea şi competenţa
prevăzute în SR EN ISO 15189:2003 -
referitor la Laboratoare de analize
medicale. Cerinţe particulare pentru
calitate şi competenţă, utilizate pentru
acreditarea laboratoarelor de analize
medicale”.

⇒⇒⇒⇒⇒ Care sunt noutăţ i le pe linia
standardului SR EN ISO 15189?

În 31 octombrie 2013, Asociaţia de
Standardizare din România (ASRO) a
aprobat versiunea română a standardului
SR EN ISO 15189:2013, Laboratoare
medicale. Cerinţe pentru calitate ş i
competenţă, referenţ ial pentru
acreditarea laboratoarelor medicale.

⇒⇒⇒⇒⇒ Cum influenţează versiunea
actuală a standardului laboratoarele

certificate până la data apariţiei noii
versiuni?

Asociaţia de Acreditare din România
(RENAR), Organismul Naţ ional de
Acreditare. RENAR, în Politica sa privind
tranziţia la SR EN ISO 15189:2013,
asigură cadrul necesar realizării tranziţiei
la cerinţele noului standard, pentru
laboratoarele medicale care sunt organizate
ş i  funcţ ionează în conformitate cu
standardul ISO 15189. În această Politică
este prevăzut că „În perioada 01.01.–
30.06.2014 laboratoarele vor depune la
RENAR o solicitare scrisă (netipizată)
pentru tranziţ ia la SR EN ISO
15189:2013”

⇒⇒⇒⇒⇒ Ce vă poate oferi CCI Maramureş
în domeniul managementului calităţii
pentru laboratoare medicale?

CCI Maramureş vă poate oferi:
 Standarde pentru laboratoare

medicale şi medicină în general:
- SR EN ISO 15189:2013 pe suport de

hârtie sau CD;
- peste 50 standarde în vigoare în

domeniul medicină de laborator;
- peste 800 în domeniul general

MEDICINĂ.
 WORKSHOP cu tema: Trecerea la

ed. 2013 a standardului SR EN ISO
15189
 CURS auditori interni pentru

laboratoare medicale (cerinţe pentru
acreditarea laboratoarelor medicale,
validarea şi controlul intern al metodelor
analitice, estimarea incertitudinii de
măsurare etc.)

Toate acestea vă pot ajuta la ridicarea
nivelului calitativ al serviciilor oferite de
laboratoarele medicale.

⇒⇒⇒⇒⇒ Unde şi cum ne puteţi contacta?
La sediul CCI Maramureş, Baia Mare, bd.

Unirii nr. 16, et. 3, cam. 9, prin tel. 0262-
221510, 0362-405303, fax 0262-
225794, e-mail cci_mm@ccimm.ro,
persoană de contact – Mihail MĂRĂŞESCU.

Program Târguri, ianuarie-mai 2014, Portugalia
1. FIL LISABONA
Locaţie: Feira Internacional de Lisboa, Rua

do Bojador – Parque das Naçőes, 1998-010
Lisboa, Portugal, Tel.: + 351 218 921 500 / Fax:
+351 218 921 555, E-mail: info@fil.pt; Web site:
www.fil.pt

Martie
05 - 07 martie 2014: ACQUALIVEEXPO

– Apă, energie, deşeuri şi mediu înconjurător;
05 - 07 martie 2014: ENERGYLIVEEXPO

– Eficienţă energetică, energii regenerabile,
mobilitate electrică;

12 – 16 martie 2014: BTL  - Târgul
internaţional de turism;

13 – 16 martie 2014: PAPERGIFT – Salon
internaţional de papetărie, material didactic,
jucării, aniversări şi decoraţii;

Aprilie
04 – 06 aprilie 2014: MOTORCLÁSSICO

- Salonul internaţional de automobile şi
motociclete clasice;

Mai
06 – 10 mai 2014:  TEKTÓNICA - Târgul

internaţional de construcţii şi lucrări publice;
Târgul TEKTÓNICA cuprinde următoarele

saloane: SIMAC - Materiale şi echipamente
pentru construcţii; SK - Pavaje şi plăci ceramice
pentru baie şi bucatarie, piatră naturală;
SIROR - Pietre naturale; TEK GREEN - Energii
regenerabile, construcţii durabile şi
responsabilitate socială în construcţii; TEK
MÁQUINAS - Maşini şi echipamente pentru
construcţii şi lucrări publice; TEK WOOD –
Industria lemnului şi plută pentru construcţie

2. EXPONOR PORTO
Locaţie: EXPONOR - Feira Internacional do

Porto, Avenida Dr. António Macedo – Leça da
Plameira, 4454-515 Matosinhos, Portugal, Tel.:
+ 351 229 981 400 / Fax: +351 229 981482, E-
mail: info@exponor.pt; Web site:
www.exponor.pt

Ianuarie
18 – 19 ianuarie 2014:  EXPOZOO –

Salonul internaţional de zootehnie;
30 ianuarie – 02 februarie 2014: INTER

DECORAÇĂO - Casa, hotelărie, decoraţiuni

şi cadouri;
Februarie

13 – 23 februarie 2014: EXPONOR
INHOUSE - Salonul de mobilier de interior şi
de gradină, decoraţiuni, iluminaţii şi piscine

14 – 15 februarie 2013: PORTUGAL
TĘXTIL – Salon de textile;

Mai
10 – 12 mai 2014: EXPOCOSMÉTICA -

Salonul internaţional de cosmetică, estetică şi
coafură;

16 – 18 mai 2014: FEIRAS DAS VIAGENS
– Târg de turism

Pentru informaţii suplimentare şi sprijin
participare la târgurile sus menţionate,
societăţile comerciale interesate pot contacta:
AMBASADA ROMÂNIEI ÎN PORTUGALIA,
Biroul de Promovare Comercial-
Economică Lisabona,
Rua de Săo Caetano, nş 5, 1200-828 LISBOA –
Portugal, Nicolae GRIGOREANU, consilier
economic, tel. 00351-21-396 07 65, E-mail:
ambrom.economic@mail.telepac.pt

„Light 2014" - Varsovia, Polonia
În perioada 26-28 februarie 2014, la Centrul EXPO XXI, Varsovia,

Polonia va avea loc expozitia de echipamente electrice „Light 2014".
Evenimentul va reuni experti si peste 450 de producatori din domeniul

instalatiilor electrice ce vor prezenta ultimele produse si inovatii din

acest domeniu. În cadrul evenimentului vor fi prezentate cele mai noi
sisteme de control al energiei electrice, aparatura LED sau OLED. De
asemenea, programul include Seminarii si Conferinte specializate.

Profesionistii din industria electrica beneficiaza de intrarea gratuita la
Expozitia „Light 2014"
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Summit-ul Locurilor de Muncă de la ParisSummit-ul Locurilor de Muncă de la ParisSummit-ul Locurilor de Muncă de la ParisSummit-ul Locurilor de Muncă de la ParisSummit-ul Locurilor de Muncă de la Paris
Recomandările Camerale pentru sporirea angajării tinerilorRecomandările Camerale pentru sporirea angajării tinerilorRecomandările Camerale pentru sporirea angajării tinerilorRecomandările Camerale pentru sporirea angajării tinerilorRecomandările Camerale pentru sporirea angajării tinerilor

Participând la Summit-ul pentru Locurile de Muncă de
la Paris, Presedintele Onorific al Eurochambres, Domnul
Christoph Leitl a prezentat Sefilor de Stat si Ministrilor o
listă de recomandări ce – dacă vor fi implementate rapid
si eficient – ar trebui să reducă somajul în rândul tinerilor
la nivelul din înainte de criză (puţin peste 15%), în 5 ani.

Oferirea de măsuri pe termen scurt pentru stimularea
angajării tinerilor

Desi pentru unele măsuri importante va dura ani până
când se vor vedea rezultatele, Domnul Leitl a subliniat
obiectivele acţiunilor imediate: „Somajul în rândul tinerilor
a crescut din 2008 cu peste 50%. Prin acţiuni rapide si
eficiente, Camerele consideră că este posibil să se reducă
rata la nivelul din înainte de criză în următorii 5 ani.
Acţiunile trebuie să se concentreze pe întărirea relaţiilor
dintre scoli si companii, promovând antreprenoriatul si
cresterea mobilităţii tinerilor si a muncii în Europa.” De
asemenea, Eurochambres subliniază importanţa adresării
neconcordanţei dintre cerere si ofertă prin îmbunătăţirea
prognozării aptitudinilor si o asociere mai bună a rezultatelor
cu pregătirea.

Investirea în programe de ucenicie de calitate pentru a
spori angajabilitatea

Statele membre cu bune sisteme de dublă ucenicie au
fost scutite în mare parte de cresterea din ultimii ani a
somajului în rândul tinerilor. Cu toate acestea, în câteva
State, educaţia si pregătirea vocaţională (VET) se bazează
în continuarea pe scoală si nu îndeplineste în mod
corespunzător cerinţele companiilor. Sporirea cotei de
educaţie la muncă, sprijinirea angajatorilor ce pregătesc
ucenici si îmbunătăţ irea atractivităţ ii programelor de
ucenicie va rezolva această problemă.

Restabilirea cresterii si încrederii companiilor
Companiile vor crea mai multe locuri de muncă dacă

perspectivele economice se îmbunătăţesc, dacă au
instrumentele pentru a investi si creste si dacă piaţa muncii
este favorabilă. Aici, Eurochambres, subliniază în mod
deosebit necesitatea de a adresa lipsa de finanţare si
revitalizarea creditării bancare prin înfiinţarea Platformei
Europene de Garantare.

Depinde de Guvernele naţ ionale să implementeze
măsurile în teritoriu, în colaborare cu părţ i le cheie
interesate, precum Camerele. Instituţiile Europene trebuie
să ofere sprijin si coordonare prin promovarea activităţilor
de învăţare reciprocă, înaintând mai multe reforme
structurale si oferirea de cofinanţare, în mod deosebit
pentru schemele de mobilitate, consolidarea capacităţilor
si finanţarea IMM-urilor.

Camerele de Comerţ sunt jucători cheie în sporirea
aptitudinilor

In fiecare an:
Persoane ce primesc pregătire si calificări din partea

Camerelor: 2 600 000;
Programe de ucenicie administrate de Camere: 900 000;
Persoane ce urmează cursuri la distanţă oferite de

Camere: 40 000;
Camere ce cooperează cu instituţ i i de educaţ ie si

pregătire: 81%
Camere implicate în programe naţ ionale sau

Guvernamentale de educaţie si pregătire vocaţională: 75%;
Camere implicate direct în oferirea de educaţ ie si

pregătire vocaţională: 60%.
Paris, 12 septembrie 2013

Sursa: www.ccir.ro

Sondajul Economic Eurochambres 2014: OptimismulSondajul Economic Eurochambres 2014: OptimismulSondajul Economic Eurochambres 2014: OptimismulSondajul Economic Eurochambres 2014: OptimismulSondajul Economic Eurochambres 2014: Optimismul
companiilor revine pe măsură ce reformele dau rezultatecompaniilor revine pe măsură ce reformele dau rezultatecompaniilor revine pe măsură ce reformele dau rezultatecompaniilor revine pe măsură ce reformele dau rezultatecompaniilor revine pe măsură ce reformele dau rezultate

Cea de a 21-a ediţie a Sondajului Economic
Eurochambres (EES) arată optimismul mai ridicat
pentru anul viitor în rândul întregii comunităţi
europene de afaceri, pentru prima dată în ultimii
ani. Reflectând această încredere generală,
răspunsurile celor peste 59 000 de companii
indică, de asemenea, o crestere a vânzărilor în
2014, desi prognozele pentru crearea de locuri
de muncă si investiţii rămân în continuare
precaute.

Toţi cei sase indicatori - nivelul de încredere
al companiilor, cifra de afaceri totală, vânzările
interne, exporturile, crearea de locuri de muncă
si investiţiile - arată o crestere de la an la an.
Rezultatele includ:

N ive lu l  de încredere a lN ive lu l  de încredere a lN ive lu l  de încredere a lN ive lu l  de încredere a lN ive lu l  de încredere a l
companiilor companiilor companiilor companiilor companiilor pentru 2014 este în general
pozitiv, Lituania fiind cea mai optimistă iar Cipru
cel mai puţin. Cea mai mare crestere faţă de
anul trecut a nivelului de încredere al
companiilor pentru anul viitor este înregistrată
în Serbia si Portugalia.

Numărul total de locuri de muncăNumărul total de locuri de muncăNumărul total de locuri de muncăNumărul total de locuri de muncăNumărul total de locuri de muncă
si investiţ i i le si investiţ i i le si investiţ i i le si investiţ i i le si investiţ i i le cresc într-un ritm moderat,
probabil reflectând o întârziere datorată
ajustării previziunilor de crestere economică.
Cipru este din nou cel mai pesimist participant
la sondaj. Companiile din Finlanda si Portugalia
au înregistrat cea mai mare crestere de la an la
an.

Dimensiunile si ritmul implementării
reformelor încep să dea rezultate în mai multe
State afectate de criza EuroState afectate de criza EuroState afectate de criza EuroState afectate de criza EuroState afectate de criza Euro, companiile
portugheze fiind, în mod deosebit, optimiste
cu privire la anul viitor.

Cu toate acestea este o divizare norddivizare norddivizare norddivizare norddivizare nord
- sud - sud - sud - sud - sud clară a rezultatelor cu privire la câţiva
indicatori, în mod deosebit pentru nivelul de
încredere si crearea locurilor de muncă, Italia,
Grecia si Slovenia raportând asteptări mai
reduse pentru anul viitor, în timp ce, Statele
baltice si Finlanda sunt în mare măsură optimiste.

Rezultatele, în general optimiste, ale EES 2014
coroborează recentele previziuni economice

pozitive pentru 2014 ale Comisiei Europene.
De asemenea, indică că reformele structurale
dure, implementate ca răspuns la criza Euro si
cea financiară, încep să aibă efect în State
precum Portugalia, Italia si Spania, în timp ce
mai este mult de lucru în Grecia si Cipru.

Secretarul General Eurochambres, Arnaldo
Abruzzini a răspuns cu privire la rezultate
declarând: „Rezultatele generale ale EES sunt
încurajatoare după câţiva ani foarte grei pentru
companii . Cu toate acestea, trebuie să
recunoastem că situaţia locurilor de muncă si a
investiţiilor rămâne incertă. Decidenţii politici
nu îsi pot permite să se relaxeze cu privire la
restructurarea în curs de desfăsurare. Reforme
suplimentare si aprofundate sunt necesare - în
mod deosebit în Statele membre UE din sud -
pentru ca recuperarea să capete un impuls si
pentru menţinerea nivelului de încredere al
companiilor.”

Bruxelles 20 noiembrie 2013
Sursa:www.ccir.ro

Comunicate EurochambresComunicate EurochambresComunicate EurochambresComunicate EurochambresComunicate Eurochambres

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Promovare prin Centrul Regional RURCED
Tuturor firmelor interesate să dezvolte relaţii

comerciale cu Ucraina, Camera de Comerţ şi Industrie
Maramureş le oferă posibilitatea de a-şi promova cererea
şi oferta de produse, servicii, colaborări prin Centrul

Regional de Dezvoltare economică RURCED.
Informaţii, înscrieri, relaţii suplimentare: CCI

Maramureş, Baia Mare bd.Unirii nr.16, fax 0262-
225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro.

Vienna Autoshow - Vienna Autoshow - Vienna Autoshow - Vienna Autoshow - Vienna Autoshow - 16.01-19.01.2014
Email: info@messe.at, Web: www.messe.at,
www.viennaautoshow.at
- Automobile

Ferien-Messe Wien - Ferien-Messe Wien - Ferien-Messe Wien - Ferien-Messe Wien - Ferien-Messe Wien - 16.01-19.01.2014
Email: info@messe.at, Web: www.messe.at,
www.ferien-messe.at
- Vacanţe, petrecerea timpului liber

Agrar Messe Alpen-Adria-Agrar Messe Alpen-Adria-Agrar Messe Alpen-Adria-Agrar Messe Alpen-Adria-Agrar Messe Alpen-Adria-17-19.01.2014
Email: office@kaerntnermessen.at, Web:
www.kaerntnermessen.at
- Agricultură – zona Alpi - Adriatică

CASA (TexBo) - CASA (TexBo) - CASA (TexBo) - CASA (TexBo) - CASA (TexBo) - 22.01-25.01.2014
Email: info@reedexpo.at,
Web: www.messezentrum-salzburg.at, www.casa-
messe.at
- Proiectare şi design de interioare, mobilier

Ferien Messe Linz - Ferien Messe Linz - Ferien Messe Linz - Ferien Messe Linz - Ferien Messe Linz - 24.01-26.01.2014
E-mail: info@design-center.at Web:  www.design-

Manifestări expoziţionale - Austria - ianuarie-martie 2014Manifestări expoziţionale - Austria - ianuarie-martie 2014Manifestări expoziţionale - Austria - ianuarie-martie 2014Manifestări expoziţionale - Austria - ianuarie-martie 2014Manifestări expoziţionale - Austria - ianuarie-martie 2014
center.at,  www.ferien-linz.at
- Vacanţe, petrecerea timpului liber

Fine Food Days Linz - Fine Food Days Linz - Fine Food Days Linz - Fine Food Days Linz - Fine Food Days Linz - 24.01-26.01.2014
E-mail: info@design-center.at
Web: www.design-center.at
- Gastronomie

Aquatherm Vienna - Aquatherm Vienna - Aquatherm Vienna - Aquatherm Vienna - Aquatherm Vienna - 28.01-31.01.2014
Email: info@messe.at
Web: www.messe.at, www.aquatherm.at
- Echipamente de încălzire

Bauen+Wohnen Salzburg-Bauen+Wohnen Salzburg-Bauen+Wohnen Salzburg-Bauen+Wohnen Salzburg-Bauen+Wohnen Salzburg-06-09.02.2014
Email: info@reedexpo.at
Web: www.messezentrum-salzburg.at,
www.bauen-wohnen.co.at
- Amenajări interioare de locuinţe

Bauen & Energie Wien-Bauen & Energie Wien-Bauen & Energie Wien-Bauen & Energie Wien-Bauen & Energie Wien-13-16.02.2014
Email: info@messe.at
Web: www.messe.at, www.bauen-energie.at
- Construcţii de locuinţe eficiente energetic

Die Hohe Jagd & Fischerei-Die Hohe Jagd & Fischerei-Die Hohe Jagd & Fischerei-Die Hohe Jagd & Fischerei-Die Hohe Jagd & Fischerei-20-23.02.2014
Email: info@reedexpo.at
Web: www.messezentrum-salzburg.at,
www.hohejagd.at, www.fischereimesse.at
- Articole pentru pescuit şi vânătoare

Absolut Allrad - Absolut Allrad - Absolut Allrad - Absolut Allrad - Absolut Allrad - 20.02-23.02.2014
Email: info@reedexpo.at, Web: www.absolut-
allrad.at
- Automobile de teren 4X4

Creativ Salzburg Spring-Creativ Salzburg Spring-Creativ Salzburg Spring-Creativ Salzburg Spring-Creativ Salzburg Spring-28.02-02.03.14
Email: info@reedexpo.at
Web: www.messezentrum-salzburg.at,
www.creativsalzburg.at
- Cadouri, accesorii pentru casă

Tracht & Country Spring -Tracht & Country Spring -Tracht & Country Spring -Tracht & Country Spring -Tracht & Country Spring -28.02-02.03.2014
Email: info@reedexpo.at
Web: www.messezentrum-salzburg.at,
www.trachtsalzburg.at
- Stil de viaţă alpin
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ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 3.029/C din 11 octombrie 2013. 3.029/C din 11 octombrie 2013. 3.029/C din 11 octombrie 2013. 3.029/C din 11 octombrie 2013. 3.029/C din 11 octombrie 2013
privind actualizarea numărului posturilor de notar
public destinate notarilor stagiari care vor
participa la examenul de definitivat in anul 2013
(MO nr. 670 din 1 noiembrie 2013)

LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 282 din 31 octombrie 2013 . 282 din 31 octombrie 2013 . 282 din 31 octombrie 2013 . 282 din 31 octombrie 2013 . 282 din 31 octombrie 2013 privind
aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului
nr. 25/2010 pentru modificarea Ordonanţei
Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si
desfăşurarea activităţii de turism in Romania (MO
nr. 677 din 4 noiembrie 2013)

ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 74 din 23 octombrie 2013 . 74 din 23 octombrie 2013 . 74 din 23 octombrie 2013 . 74 din 23 octombrie 2013 . 74 din 23 octombrie 2013 pentru
aprobarea Procedurii privind punerea sub
tensiune pentru perioada de probe si certificarea
conformităţii tehnice a centralelor electrice
eoliene si fotovoltaice si abrogarea alin. (4) al art.
25 din Norma tehnica “Condiţii tehnice de
racordare la reţelele electrice de interes public
pentru centralele electrice fotovoltaice”, aprobata
prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale
de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 30/
2013 (MO nr. 682 din 6 noiembrie 2013)

CIRCULARA nrCIRCULARA nrCIRCULARA nrCIRCULARA nrCIRCULARA nr. 33 din 5 noiembrie 2013. 33 din 5 noiembrie 2013. 33 din 5 noiembrie 2013. 33 din 5 noiembrie 2013. 33 din 5 noiembrie 2013
privind nivelul ratei dobânzii de referinţa a Băncii
Naţionale a României (MO nr. 683 din 6 noi. 2013)

HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 1.080 din 8 octombrie 2013. 1.080 din 8 octombrie 2013. 1.080 din 8 octombrie 2013. 1.080 din 8 octombrie 2013. 1.080 din 8 octombrie 2013
pentru modificarea si completarea
Regulamentului de ordine interioara al instanţelor
judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
(MO nr. 684 din 7 noiembrie 2013

ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.253 din 6 noiembrie 2013. 1.253 din 6 noiembrie 2013. 1.253 din 6 noiembrie 2013. 1.253 din 6 noiembrie 2013. 1.253 din 6 noiembrie 2013
pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea
operatorilor in agricultura ecologica (MO nr. 687
din 8 noiembrie 2013)

ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 2.633 din 8 noiembrie 2013. 2.633 din 8 noiembrie 2013. 2.633 din 8 noiembrie 2013. 2.633 din 8 noiembrie 2013. 2.633 din 8 noiembrie 2013
pentru modificarea Ghidului de finanţare a
Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional, aprobat prin Ordinul ministrului
mediului si schimbărilor climatice nr. 1.239/2013
(MO nr. 687 din 8 noiembrie 2013)

¨ ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 360 din 31 octombrie 2013. 360 din 31 octombrie 2013. 360 din 31 octombrie 2013. 360 din 31 octombrie 2013. 360 din 31 octombrie 2013
privind atestarea produselor tradiţionale (MO nr.
688 din 11 noiembrie 2013)

HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 848 din 30 octombrie 2013. 848 din 30 octombrie 2013. 848 din 30 octombrie 2013. 848 din 30 octombrie 2013. 848 din 30 octombrie 2013
pentru modificarea si completarea Hotărârii
Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea
ajutoarelor de minimis pentru investiţiile
realizate de întreprinderile mici si mijlocii (MO
nr. 689 din 11 noiembrie 2013)

HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 859 din 6 noiembrie 2013. 859 din 6 noiembrie 2013. 859 din 6 noiembrie 2013. 859 din 6 noiembrie 2013. 859 din 6 noiembrie 2013
privind acordarea ajutorului de minimis pentru
achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui (MO
nr. 689 din 11 noiembrie 2013)

LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 289 din 7 noiembrie 2013 . 289 din 7 noiembrie 2013 . 289 din 7 noiembrie 2013 . 289 din 7 noiembrie 2013 . 289 din 7 noiembrie 2013 pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului
nr. 43/2013 privind unele masuri pentru
dezvoltarea si susţinerea fermelor de familie si
facilitarea accesului la finanţare al fermierilor (MO
nr. 691 din 12 noiembrie 2013)

ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 2.272 din 30 octombrie 2013. 2.272 din 30 octombrie 2013. 2.272 din 30 octombrie 2013. 2.272 din 30 octombrie 2013. 2.272 din 30 octombrie 2013
pentru aprobarea Procedurii de aplicare a
prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind
protecţia si promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice (MO nr. 691 din 12 noiembrie 2013)

ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 931 din 30 octombrie 2013. 931 din 30 octombrie 2013. 931 din 30 octombrie 2013. 931 din 30 octombrie 2013. 931 din 30 octombrie 2013
privind modificarea si completarea Clasificării
ocupaţiilor din Romania - nivel de ocupaţie (şase
caractere), aprobata prin Ordinul ministrului
muncii, familiei si protecţiei sociale si al
preşedintelui Institutului National de Statistica
nr. 1.832/856/2011 (MO nr. 692 din 13 noi. 2013)

LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 296 din 14 noiembrie 2013 . 296 din 14 noiembrie 2013 . 296 din 14 noiembrie 2013 . 296 din 14 noiembrie 2013 . 296 din 14 noiembrie 2013 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 304/2004
privind organizarea judiciara (MO nr. 699 din 14
noiembrie 2013)

LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 291 din 13 noiembrie 2013 . 291 din 13 noiembrie 2013 . 291 din 13 noiembrie 2013 . 291 din 13 noiembrie 2013 . 291 din 13 noiembrie 2013 pentru
modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea
tichetelor de masa (MO nr. 701 din 15 noi. 2013)

ORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTORDONANTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA DE URGENTA nrA nrA nrA nrA nr. 102 din 14. 102 din 14. 102 din 14. 102 din 14. 102 din 14
noiembrie 2013 noiembrie 2013 noiembrie 2013 noiembrie 2013 noiembrie 2013 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si
reglementarea unor masuri financiare (MO nr.
703 din 15 noiembrie 2013)

HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 871 din 14 noiembrie 2013. 871 din 14 noiembrie 2013. 871 din 14 noiembrie 2013. 871 din 14 noiembrie 2013. 871 din 14 noiembrie 2013
pentru stabilirea salariului de baza minim brut
pe tara garantat in plata (MO nr. 703 din 15
noiembrie 2013)

HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 855 din 6 noiembrie 2013. 855 din 6 noiembrie 2013. 855 din 6 noiembrie 2013. 855 din 6 noiembrie 2013. 855 din 6 noiembrie 2013
pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind
ucenicia la locul de munca (MO nr. 705 din 18
noiembrie 2013)

LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 297 din 14 noiembrie 2013 . 297 din 14 noiembrie 2013 . 297 din 14 noiembrie 2013 . 297 din 14 noiembrie 2013 . 297 din 14 noiembrie 2013 privind
stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul
laptelui si al produselor lactate, precum si
recunoaşterea organizaţiilor de producători din
sectorul laptelui si al produselor lactate (MO nr.
709 din 19 noiembrie 2013)

LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 303 din 15 noiembrie 2013 . 303 din 15 noiembrie 2013 . 303 din 15 noiembrie 2013 . 303 din 15 noiembrie 2013 . 303 din 15 noiembrie 2013 privind
aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului
nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si
reglementarea unor masuri financiar-fiscale (MO
nr. 709 din 19 noiembrie 2013)

ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 305 din 7 noiembrie 2013. 305 din 7 noiembrie 2013. 305 din 7 noiembrie 2013. 305 din 7 noiembrie 2013. 305 din 7 noiembrie 2013 privind
completarea Procedurii de implementare a
Programului naţional multianual pentru
susţinerea meşteşugurilor si artizanatului,
aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru
întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si
turism nr. 169/2013 (MO nr. 709 din 19 noiembrie
2013)

HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 4 din 27 septembrie 2013. 4 din 27 septembrie 2013. 4 din 27 septembrie 2013. 4 din 27 septembrie 2013. 4 din 27 septembrie 2013
pentru modificarea Hotărârii Comitetului director
al Colegiului Psihologilor din Romania nr. 1/2006
privind constituirea, declararea, înregistrarea si
funcţionarea cabinetelor individuale, cabinetelor
asociate, societăţilor civile profesionale de
psihologie, precum si exercitarea profesiei de
psiholog cu drept de libera practica in sectorul
public sau privat, in regim salarial (MO nr. 714
din 20 noiembrie 2013)

HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 4CN din 1 noiembrie 2013. 4CN din 1 noiembrie 2013. 4CN din 1 noiembrie 2013. 4CN din 1 noiembrie 2013. 4CN din 1 noiembrie 2013
pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei
de psiholog cu drept de libera practica si a Codului
de procedura disciplinara     (MO     nr. 715 din 20
noiembrie 2013)

ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 460 din 14 noiembrie 2013. 460 din 14 noiembrie 2013. 460 din 14 noiembrie 2013. 460 din 14 noiembrie 2013. 460 din 14 noiembrie 2013
pentru aprobarea Regulamentului de organizare
si funcţionare privind procedurile de atribuire a
contractelor de achiziţie publica, a
Regulamentului de organizare si funcţionare
privind monitorizarea si execuţia contractelor de
asistenta tehnica, servicii de consultanta si
contracte de lucrări in baza Condiţiilor generale
de contract de construcţie de lucrări de inginerie
si clădiri proiectate de către beneficiar (FIDIC
Roşu - ed. 1999) si a Regulamentului de organizare
si funcţionare privind monitorizarea si execuţia
contractelor de asistenta tehnica, servicii de
consultanta si contracte de lucrări in baza
Condiţiilor generale de contract de construcţie-
proiectare si echipamente (FIDIC Galben - ed.
1999)     (MO nr. 715 din 20 noiembrie 2013)

ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 2.162 din 7 noiembrie 2013. 2.162 din 7 noiembrie 2013. 2.162 din 7 noiembrie 2013. 2.162 din 7 noiembrie 2013. 2.162 din 7 noiembrie 2013
privind aprobarea Schemei de ajutor de stat
regional pentru “Finanţarea proiectelor din
Programul eficienta energetica din cadrul
Mecanismului financiar al Spaţiului Economic
European 2009-2014” (MO nr. 719 din 22
noiembrie 2013)

HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 95 din 8 noiembrie 2013. 95 din 8 noiembrie 2013. 95 din 8 noiembrie 2013. 95 din 8 noiembrie 2013. 95 din 8 noiembrie 2013
pentru aprobarea Regulamentului de organizare
si desfăşurare a concursului de schimbare a
sediilor birourilor notariale (MO nr. 720 din 22
noiembrie 2013)

HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 898 din 20 noiembrie 2013. 898 din 20 noiembrie 2013. 898 din 20 noiembrie 2013. 898 din 20 noiembrie 2013. 898 din 20 noiembrie 2013
pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Hotărârea
Guvernului nr. 786/2013 privind schema de ajutor
specific acordat producătorilor de lapte si de carne
de ovine/caprine din zonele defavorizate, precum
si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a
acesteia (MO nr. 721 din 22 noiembrie 2013)

HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 899 din 20 noiembrie 2013. 899 din 20 noiembrie 2013. 899 din 20 noiembrie 2013. 899 din 20 noiembrie 2013. 899 din 20 noiembrie 2013
pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 540/
1991 cu privire la stabilirea preturilor cu
amânuntul pentru medicamentele de uz uman
(MO nr. 724 din 25 noiembrie 2013)

ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.891 din 20 noiembrie 2013. 1.891 din 20 noiembrie 2013. 1.891 din 20 noiembrie 2013. 1.891 din 20 noiembrie 2013. 1.891 din 20 noiembrie 2013
privind modificarea si completarea Ordinului
ministrului finanţelor publice nr. 500/2007 pentru
aprobarea Normelor privind procedura de
acordare a certificatului de amânare de la plata
in vama a taxei pe valoarea adăugata si de
eliberare a garanţiei pentru importurile de
bunuri (MO nr. 724 din 25 noiembrie 2013)

ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 1.898 din 22 noiembrie 2013. 1.898 din 22 noiembrie 2013. 1.898 din 22 noiembrie 2013. 1.898 din 22 noiembrie 2013. 1.898 din 22 noiembrie 2013
pentru modificarea si completarea
Reglementarilor contabile conforme cu directivele
europene, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 3.055/2009 (MO nr. 727 din
26 noiembrie 2013)

ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 3.581 din 20 noiembrie 2013. 3.581 din 20 noiembrie 2013. 3.581 din 20 noiembrie 2013. 3.581 din 20 noiembrie 2013. 3.581 din 20 noiembrie 2013
privind organizarea activităţii de administrare a
marilor contribuabili (MO nr. 728 din 26 noi. 2013)

ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 3.582 din 20 noiembrie 2013. 3.582 din 20 noiembrie 2013. 3.582 din 20 noiembrie 2013. 3.582 din 20 noiembrie 2013. 3.582 din 20 noiembrie 2013
privind organizarea activităţii de administrare a
contribuabililor mijlocii (MO nr. 728 din 26
noiembrie 2013

HOTHOTHOTHOTHOTARARE nrARARE nrARARE nrARARE nrARARE nr. 918 din 20 noiembrie 2013. 918 din 20 noiembrie 2013. 918 din 20 noiembrie 2013. 918 din 20 noiembrie 2013. 918 din 20 noiembrie 2013
privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor
(MO nr. 734 din 28 noiembrie 2013)

ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 2.818 din 25 noiembrie 2013. 2.818 din 25 noiembrie 2013. 2.818 din 25 noiembrie 2013. 2.818 din 25 noiembrie 2013. 2.818 din 25 noiembrie 2013
pentru prorogarea unor termene din Ghidul de
finanţare a Programului de stimulare a înnoirii
Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul
ministrului mediului si schimbărilor climatice nr.
1.239/2013 (MO nr. 734 din 28 noiembrie 2013)

Acte normative publicate
în Monitorul Oficial
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• • • • • Din străinătate
AUSTRIA

Solicită potcoave pentru cai conform
specificaţiei importatorului, 10.000 buc.
(primul lot) (5632)

CANADA
Doreşte parteneriat pentru realizarea

de import şi distribuţie cherestea răşinoase
în Canada şi terţei pieţe. (5628)

FRANŢA
Doreşte achiziţionarea de corpuri de

iluminat pentru interior (lămpi de birou,
veioze, lămpi decorative). Firma are o
experienţă de peste 30 de ani în domeniul
distribuţiei de produse nealimentare pentru
casă şi familie, cu o reţea de peste 380 de
magazine în Franţa şi în străinătate. (5629)

Solicită servicii informatice: Servicii
profesionale de dezvoltare web Magento
SugarCrm, conform urmatoarelor criterii:
programare CMS (PH, Zend Framework,
MySQL, Magento, CSS, Javascript PHP5,

Virtualisation); limbi străine: engleza şi
franceză (5639)

Peleţi din lemn de răşinoase, norma
DIN, în saci de 15 kg, 26 tone (un camion)
pentru început, apoi 200 de tone/an la
acelasi nivel de calitate. (5640)

IORDANIA
Doreşte să importe carne de ovine

refrigerată/congelată. Firma iordaniana are
relaţii de afaceri cu producatori de renume
din domeniul alimentar (5638)

IRLANDA
Firma irlandeză este interesată de

colaborari cu producători /exportatori români
de bijuterii din aur. (5634)

Distribuitor diverse produse
industriale (tuburi, ţevi, conducte, fitinguri
etc.) este interesat de colaborări cu
producători/ exportatori români în domeniu.
(5635)

Firma irlandeză este interesată de
colaborări cu firme româneşti pentru
importul de plastice reciclabile (5636)

LIBAN
Compania activează în domeniul

importului şi distribuţiei de sicrie din lemn.
Este interesată să viziteze producătorii
români de sicrie şi cruci din lemn  interesaţi
de o posibilă cooperare (5627)

Solicită piese din oţel inoxidabil pentru
construcţ i i, prelucrate prin pliere ş i
modelare la rece. (5630)

Compania activează în domeniul
importului şi distribuţiei de produse din
lemn. Solicită cărbune din lemn de stejar
(mangal). (5631)

PORTUGALIA
Doreşte stabil irea unor relaţ i i

comerciale (import/export) cu societăţi din
România. Solicită produse de igienă
(şampon, săpun, gel etc) /detergent /
produse cosmetice. Corespondenţa va fi
redactată în limba engleză. (5633)

Vânzare/cumpărare de hoteluri,
unităţi turistice, spa, unităţi de cazare rurală
etc. (5637)

În cadrul evenimentului Topul
Naţional al Firmelor, organizat
de Camera de Comerţ şi Industrie
a României la Bucureşti pe data
de 29 noiembrie a.c., a fost
lansat Catalogul Topul Naţional al
Firmelor, ediţia 2013. În acest Top
au intrat, pe locul I, următoarele
societăţi din  judeţul Maramureş:

CERCETARE, DEZVOLTARE SI
HIGH TECH

Fabricarea motoarelor
electrice, generatoarelor si
transformatoarelor electrice
si a aparatelor de distributie

si control a electricitatii
Intreprinderi foarte mari
EATON ELECTRO PRODUCŢIE
SRL - Sarbi

INDUSTRIE
Fabricarea articolelor din

cauciuc
Intreprinderi mijlocii

Firme maramureşene
pe locul I în

Topul Naţional al Firmelor

BIBLIOTECA INFO a C.C.I. Maramureş
Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş, prin compartimentul

Biblioteca Info oferă operatorilor economici şi persoanelor fizice
interesate posibilitatea de a consulta publicaţii pe domenii de
larg interes: Cărţi din domeniul economic şi juridic ; Cataloage cu
adrese de firme, din ţară şi străinătate, ce oferă posibilitatea
iniţierii de noi afaceri; Studii, cercetări şi rapoarte; Publicaţii ale
unor instituţii din România şi din lume; Publicaţii din străinătate
din diverse domenii; Colecţii de ziare si reviste din domeniile
economic, juridic, tehnic, din tara.

NOU! ! !NOU! ! !NOU! ! !NOU! ! !NOU! ! !
A apărut în luna noiembrieA apărut în luna noiembrieA apărut în luna noiembrieA apărut în luna noiembrieA apărut în luna noiembrie
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Camera de Comerţ  ş iCamera de Comerţ  ş iCamera de Comerţ  ş iCamera de Comerţ  ş iCamera de Comerţ  ş i
Industrie Maramureş Industrie Maramureş Industrie Maramureş Industrie Maramureş Industrie Maramureş - cel mai
complet şi credibil TOP de
clasificare a firmelor din
România, cel organizat de
sistemul Cameral, aflat la ediţia
a XX-a, ediţie jubiliară. Cuprinde
datele de identificare ale celor
mai competitive companii
maramureşene - în număr de 117,
ocupante ale locurilor 1-3, care
merită să fie contactate şi abordate în afacerile viitoare de clienţi.
Catalogul este disponibil în format electronic sau tipărit, disponibil
la preţul de 100 RON (fără TVA).

OPTIBELT POWER TRANS-
MISSION SRL - Tautii-Magheraus

Productia metalelor
pretioase si a altor metale

neferoase
Intreprinderi mari
UNIVERSAL ALLOY
CORPORATION EUROPE SRL -
Dumbravita

Fabricarea de mobila
Intreprinderi foarte mari
ITALSOFA ROMANIA SRL - Baia
Mare
Intreprinderi mari
TAPARO SA - Borcut

Fabricarea produselor
farmaceutice de baza

Intreprinderi mici
AC HELCOR SRL - Baia Mare

SERVICII
Activitati veterinare

Intreprinderi mijlocii
MARAVET SRL - Baia Mare


