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În 18 septembrie 2015 a avut loc Adunarea Generală
Extraordinară a CCI Maramureș organizată cu ocazia
împlinirii a 25 de ani de la înfiinţarea Camerei de Comerţ
și Industrie Maramureș.

Adunarea Generală Extraordinară a fost deschisă de dl
Marcaș Gheorghe care a prezentat invitaţii și partipanţii
la această întâlnire.

Redăm în continuare alocuţiunile domniei sale și ale
celorlalţi invitaţi și mesajele primite cu ocazia acestui
eveniment.

Gheorghe Marcaș - președintele Comitetului de
iniţiativă și al CCI Maramureș

Doamnelor și domnilor,
în numele Colegiului de
Conducere și al meu
personal, vă mulţumim că
aţi răspuns invitaţiei
noastre de a participa la
Adunarea Generală
Extraordinară, organizată
cu ocazia împlinirii a 25 de
ani de la înfiinţarea
Camerei de Comerţ și

Industrie Maramureș, prima Cameră de sine stătătoare
din judeţul nostru.

Permiteţi-mi să adresez calde mulţumiri tuturor
invitaţilor și în mod deosebit să salutăm prezenţa în
Adunarea noastră:

- a Es. sale Viorel Moșanu - Ambasador Extraordinar
și plenipotenţiar al României în Belarus,

- a dlui Florin Vodiţă - Secretar de Stat în Ministerul
Economiei, Comerţului și Turismului,

- a domnilor vicepreședinţi ai CCI a României - Bar
Vasile și Sorin Dimitriu, însoţiţi de președinţii Dorin
Romeo Floareș (CCI Botoșani), Marin Neculcea (CCI

Teleorman) și de reprezentanţi ai CCI Satu Mare și
Suceava.

- a delegaţiilor CCI din Ungaria: din Debrecen,
condusă de dl președinte Frerenc Miklossy; din Bekes,
condusă de președinte Hodsagi Tamas; a dlui Tivadar
Orosz președintele Secţiei Maghiaro-Române a Camerei
de Comerţ și Industrie a Ungariei; a delegaţiilor din
Miskolc, Szolnok, Nyiregyhaza

- a delegaţiilor din Ucraina: CCI Cernăuţi, condusă
de dl președinte Vasyl Lyahovych, a CCI din Ujgorod și
dlui Andryi Vartsaba - președinte Fundaţia TES.

Mulţumim partenerilor și colaboratorilor noștri din
judeţ: dlui Anton Rohian - prefectul judeţului, dlui
Zamfir Ciceu - președintele Consiliului Judeţean, dlui
Cătălin Cherecheș - primarul Municipiului Baia Mare și
tuturor reprezentanţilor instituţiilor deconcentrate ale
judeţului Maramureș.

Membrilor CCI Maramureș prezenţi în sală, le
mulţumim că prin aceasta au confirmat încă o dată
momentele nașterii, creșterii, dezvoltării și consolidării
Camerei, reper de stabilitate și echilibru al vieţii
economice și sociale maramureșene, asigurând și
consolidând prezenţa și vizibilitatea acestuia pe plan
local, naţional și internaţional.

Deoarece facem referire mereu la denumirea de judeţul
Maramureș, permiteţi-mi pe scurt, ca, în câteva cuvinte
să prezint unele date repere istorice despre acesta, având
în vedere că istoria CCI MM este strâns legată de istoria
Maramureșului.

Acesta s-a născut la începutul secolului XIV, din vechile
voivodate românești din nordul ţării și continuând cu
descălecătorii de ţară voievozii Dragoș și Bogdan Vodă.
Maramureșul apare pentru prima dată în documente
oficiale sub denumirea de Comitatul Maramureș, în anul
1856, când acesta a fost alipit oficial de Principatul
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Transilvania. Sub această denumire a rămas confirmată
în documentele Imperiului austriac până în 1876, an când
Comitatul Maramureș apare oficial în structura
administrativă teritorială a Regatului Ungar.

Anul 1920, după Marea Unire din Decembrie 1918,
prin Tratatul de la Trianon, Comitatul Maramureș a
fost împărţit între România și Cehoslovacia, precizând
că partea de sud a Tisei, reprezentând o treime din
Comitatul Maramureș. Acesta a devenind conform
împărţirii administrativ teritorială a României din acest
an, judeţul Maramureș cu capitala la Sighetu Marmaţiei,
rămânând așa până în Septembrie 1950, când se
desfiinţează și va deveni parte componentă în Regiunea
Maramureș, cu capitala la Baia Mare, înglobând judeţele
Maramureș, Satu Mare, Raionul Târgu Lăpuș și Cehu
Silvaniei.

16 februarie 1968 - s-a revenit la împărţirea
administrativ teritorială a României, judeţul Maramureș
s-a reorganizat la dimensiunea de astăzi, cu capitala la
Baia Mare.

Revenind la istoria Camerei de Comerţ și Industrie,
la 18 martie 1850, prin Ordonanţa Imperială se
înfiinţează în Provinciile Coroanei 60 de Camere de
Comerţ și Industrie din care 11 Camere erau situate în
Ungaria și în provinciile de afară, anexate. Printre acestea
apare și CCI din Cluj, Brașov, Timișoara, Cernăuţi care
întră în istoria CCI din România actuală ca și Camere
de sine stătătoare sau CCI din Bihor, Satu Mare,
Maramureș, Berek, Hajdu, Ugocea și Sălaj care au fost
arondate ca filiale la CCI Debrecen, devenind astfel
Camere alături stătătoare.

În reuniunea CCI din Debrecen din 13-17 septembrie
1902, se consemnează că la Arad și Oradea se constituiau
Camere de sine stătătoare, iar la Sighetu Marmaţiei,
Cameră alături stătătoare.

La 23 iunie 1925 apare noua lege a Camerelor de
Comerţ și Industrie, înfiinţându-se CCI în 30 de
circumscripţii, abrogând legile anterioare din Regatul
Român și Ungar, pe baza căreia funcţionau Camerele
teritoriale.

Prima Lege din 1925 regionalizează Camerele stabilite
la numărul de 30. Prin aceasta Camerele de Comerţ și
Industrie din Satu Mare și Maramureș sunt alipite
Camerei din Oradea.

În anul 1926 se organizează Uniunea CCI a cărei
misiune era „a exercita prin acţiunea colectivă o înrâurire
asupra îndrumării politicii naţionale în materie de comerţ
și de industrie în conformitate cu interesele generale ale
ţării”.

În perioada 1925-1926 conducerea politică și
administrativă a judeţului Satu Mare, după o luptă
„dură cu schimburi verbale violente” de corespondenţă
între Oradea și Satu Mare, sătmărenii reușesc să obţină

în baza Decretului regal înfiinţarea CCI a circumscripţiei
Satu Mare și includerea în circumscripţie a judeţului
Maramureș.

Noua lege din februarie 1929, schimbă structura și
numărul CCI din România sporind numărul lor de la
30 la 43. În baza acestei legi noastră apare Camera din
Satu Mare, care include în circumscripţia sa și Camera
din Maramureș, Cameră alături stătătoare și care rămâne
în această postură până în 1949, când prin Decretul 74/
februarie 1949 se desfiinţează Camerele de Comerţ din
Republica Populară România.

În baza DL nr. 139 din 13 mai 1990 și a HG 799/23
iulie 1990 se legiferează înfiinţarea unei singure Camere
de Comerţ în fiecare judeţ al României și a CCI a
României.

Imediat după apariţia DL a început procesul de
constituire și înfiinţare a CCI a României, în 16-17 iulie
și a Camerelor la nivel judeţean.

În judeţul Maramureș, după o amplă consultare și
temeinică dezbatere, s-a constituit Comitetul de iniţiativă
format din Blaga Lucian, Iagamos Gavril, Șuteu Mircea,
Ovidiu Vâcla, Filimon Ioan, Conţis Vasile, Mureșan
Melania și subsemnatul. Prima întâlnire a avut loc în 16
iulie 1990, care a avut loc în salonul albastru al
restaurantului „Ardealul”, Comitetul a hotărât în
unanimitate, numirea ca președinte al comitetului pe
subsemnatul și s-au stabilit: data convocării Adunării
Generale de constituire: 18 septembrie 1990.

Melania Mureșan, Ovidiu Vâcla și Iagamoș Gavril și
subsemnatul prezenţi astăzi în Adunarea Generală au
primit împuternicirea de a întocmi proiectul de statut,
proiectul de hotărâre al Adunării Generale și tipul cererii
de adeziune. Pentru documentarea privind elaborarea
celor 2 proiecte, subsemnatul am consultat președintele
și consilierii CCI a României, în vederea întocmirii celor
2 proiecte.

Cele două proiecte și taloanele de participare și de
delegare de propunere pentru candidaţii în Colegiul de
Conducere au fost difuzate la 100 de întreprinderi cu
capital de stat, mixt sau privat, cooperatiste, instituţii și
asociaţii profesionale aflate pe teritoriul judeţului nostru.

Astfel, în 18 septembrie 1990 în sala de ședinţe a
Uniunii judeţene a Cooperativelor de Consum din Baia
Mare, a avut loc lucrările Adunării Generale de
constituire a CCI Maramureș, la care au participat 86
din cei 100 de invitaţi.

La aceasta dată am avut constituită CCI MM, ca prima
Cameră de sine stătătoare din judeţ

În legile și statutele CCI, Camera este definită ca „o
organizaţie autonomă, neguvernamentală, de utilitate
publică, apolitică, fără scop patrimonial, nonprofit, cu
personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra
și susţine interesele membrilor săi și ale comunităţii de
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afaceri în raport cu autorităţile publice și cu organismele
din ţară și din străinătate.

Pentru a funcţiona, Camera avea nevoie de un spaţiu
corespunzător desfășurării activităţii. Art. 4 din DL 139/
1990 prevedea că „organele centrale și locale de stat sunt
obligate să acorde sprijin CCI, material și financiar, în
vederea realizării scopului pentru care au fost înfiinţate
și realizării acţiunilor pe care le iniţiază”.

După un început mai greu, fără sprijin din partea
autorităţilor locale, într-un birou de doar 3x4 m, deoarece
nu era înregimentată politic și pentru că reprezenta
interesele oamenilor de afaceri, indiferent de adeziunea
lor politică, încet-încet, Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș a devenit un reper al mediului de afaceri,
îndeplinindu-și atribuţiile statutare „luptând” pentru
imaginea judeţului și localităţilor sale, ale ţării,
contribuind la dezvoltarea economică a judeţului. CCI
MM a promovat legalitatea și corectitudinea profesională
în activităţile de comerţ, în promovarea legilor, în
combaterea concurenţei neloiale.

De-a lungul celor 25 de ani de existenţă, prin activităţile
sale specifice, Camera a devenit interfaţa hotărâtoare și
distinsă ca reprezentant autorizat al mediului de afaceri
faţă de administraţia publică locală și centrală, pentru
promovarea și apărarea intereselor membrilor săi și a
mediului de afaceri.

Conform prevederilor art. 5, lit b, a Decretului-lege
nr. 139/1990 - „Camerele de Comerţ și Industrie
teritoriale ţin registrul de comerţ și asigură evidenţa
firmelor comerciale din unitatea administrativ teritorială
respectivă”. În baza acestor prevederi și fără nici un sprijin
material sau financiar din partea statului roman sau al
autorităţilor judeţene, Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș a asigurat organizarea și funcţionarea
Oficiului Registrului Comerţului, în perioada 1991 - 11
octombrie 2002. Cu multă dăruire, implicare și foarte
mult profesionalism Oficiul Registrului Comerţului
Maramureș, în cei peste 12 ani de funcţionare în
organizarea CCI Maramureș, a fost unul dintre cele mai
performante la nivel naţional prin modul de organizare
a preluării, prelucrării, înregistrării și eliberării
documentelor de înregistrare.

Topul firmelor, Arbitrajul comercial, Centrul de
Mediere, Buletinul Informativ al CCI Maramureș,
primul ziar din sistemul cameral care a fost difuzat în
ţară și străinătate prin internet, înfiinţarea de Asociaţii
profesionale și patronale în sectoarele panificaţie,
prelucrarea laptelui și transporturi de mărfuri, Asociaţii
de Dezvoltare Economică și Socială din microregiunile
“Ţara Maramureșului”, “Ţara Codrului”, “Ţara
Chioarului”, “Ţara Lăpușului”, au pregătit firmele și
localităţile din judeţul nostru pentru momentul aderării
României la legislaţia economică și socială a UE.

Ar fi multe de spus, dar în continuarea expunerii mele
colegii și specialiștii din cameră, din media au reușit să
realizeze un film de scurtă durată - DVD, care a
materializat prin imagini, text și voce o parte din
activităţile semnificative ale Camerei noastre în cei 25
de ani de existenţă.

Vă doresc, în continuare vizionare plăcută a DVD-ului!

***
Melania Mureșan - membru al Comitetului de

iniţiativă, primul Secretar General al Camerei

Mă bucur să știu că am pus
și eu mâna la temelia
acestei instituţii și am să
mă rezum la câteva aspecte
din începutul acestei
activităţi.

S-a întâmplat în iulie
1990 când într-o zi m-am
sunat dl Marcaș,

invitându-mă să fac parte din Comitetul de iniţiativă.
[…].

Începutul a fost în 16 iulie 1990, când ne-am întâlnit
în salonul Albastru al Restaurantului Minerul și am
hotărât, la iniţiativa dlui Marcaș să „pornim” Camera
de Comerţ. Am început pregătirile pentru Adunarea
Generală de constituire. Aceasta a fost în 18 septembrie
1990 când s-a consfinţit noua Cameră. Am fost aleasă în
Colegiul de Conducere și ca Secretar General.

La data de 19 noiembrie eram primul angajat al
Camerei și, împreună cu dl Marcaș Gheorghe, președintele
CCI Maramureș, am mers în audienţe la instituţiile
statului în teritoriu pentru repartizarea unui spaţiu. În
final, primarul Municipiului Baia Mare ne-a oferit o
cameră în clădirea Primăriei.

În decembrie colectivul s-a mărit odată cu începerea
activităţii Oficiului Judeţean al Registrului Comerţului,
formând o echipă entuziastă și restul a venit de la sine
ca realizări.

Eu nu am stat decât 2 ani la Camera Maramureș,
activitatea concentrându-se pe Registrul Comerţului,
pe înregistrarea societăţilor comerciale, pe primul
editorial Hermes Contact și iniţierea unor cursuri de
instruire.

Mă bucur mult că am trecut prin această experienţă și
că am avut curajul de a pune umărul la începutul acestei
instituţii.

Felicit tot colectivul CCI, mulţumesc tuturor
colaboratorilor, și vă doresc în continuare multe
realizări.

Eveniment aniversar
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Ovidiu Vâcla - membru al primului Colegiul de
Conducere al CCI Maramureș, prima Cameră de sine
stătătoare din judeţ

Mă simt norocos să particip
la această aniversare, ca
fondator al CCI Maramureș.

În 18 septembrie 1990 s-au
deschis lucrările Adunării
Generale de constituire a
CCI Maramureș. Instituţia
s-a dovedit, încă de la
început, a fi reprezentant al
mediului de afaceri
maramureșean, prin
multiplele acţiuni organizate
pentru promovarea potenţia-

lului economic al judeţului.
 Rezultatele obţinute în 25 de ani de existenţă nu pot

fi separate de personalitatea dlui președinte Gheorghe
Marcaș, alegerea domniei sale s-a dovedit de bun augur,
orientând activitatea Camerei, de la perioadă la perioadă,
până astăzi, alături de colaboratorii de nădejde ca dna
Maria Morcovescu, dna Melania Mureșan și dl Valentin
Bota.

Apreciez în mod deosebit sprijinul acordat și încurajările
pe care le-am primit personal în organizarea și
desfășurarea schimburilor comerciale de mărfuri,
intercooperatiste cu Polonia, Ungaria, Germania,
Ucraina, timp de mai mulţi ani, militând pentru
promovarea mărfurilor românești peste hotare și aducerea
în judeţ a unor mărfuri deficitare.

La această aniversare, felicit întreg colectivul CCI
Maramureș pentru realizările obţinute în mediul de
afaceri, urându-le succes în activităţile viitoare și un
călduros La Mulţi Ani!

***
Viorel Bălin - primul judecător delegat al Oficiului

Judeţean al Registrului Comerţului

Am venit la această
întâlnire festivă să mă refer
și să subliniez cât de
preocupată a fost conducerea
acestei Camere pentru a-i
învăţa pe funcţionarii proprii,
de care și eu am beneficiat, ce
înseamnă Camera de Comerţ
și care sunt instituţiile juridice
pe care trebuie să le cunosc.

Am fost beneficiarul
iniţiativei dlui Marcaș de a ne

învăţa legislaţia în materie, fiind primul judecător
delegat pe lângă CCI Maramureș.

În decembrie 1990 s-a înfiinţat Arbitrajul Comercial,
care a fost o instanţă pentru societăţile comerciale care
judeca cazurile competente de litigii comerciale dintre
comercianţi.

Sunt convins că și în viitor Camera de Comerţ
Maramureș va continua pregătirea pentru personalul
angajat pentru cunoașterea legislaţiei în vederea creșterii
competenţei în asigurarea și sprijinirea intereselor
membrilor și/sau a mediului de afaceri în relaţiile cu
instituţiile publice din ţară și străinătate.

Vă mulţumesc și doresc succes Camerei de Comerţ în
continuare!

***
Florin Vodiţă, Secretar de Stat Ministerul Economiei,

Comerţului și Turismului

Mulţumesc pentru invitaţie
și este o onoare pentru mine
să vin la Baia Mare, pentru
un eveniment atât de
important și cu o încărcătură
emoţională deosebită. Nu e
nevoie să vă spun că dl
președinte Marcaș este un
model pentru cei din Sistemul
Cameral, rămâne un bun
coleg, un temerar, un pionier

și toţi îl respectă pentru acest mod de viaţă, și-a dedicat
o mare parte din viaţă pentru a construi ceva ce se bucură
astăzi de un larg respect în ţară și străinătate.

După cum s-a pomenit și în intervenţia Domniei sale,
Sistemul Cameral din România, din punctul meu de
vedere, a fost și este în curs de a deveni cel mai important
partener de discuţii între mediul public și cel privat. Este
un efort comun, al tuturor. Există un ingredient
important, fără de care nu va exista nici un fel de
tranzacţie, nici un fel de activitate comercială. Aceste
ingredient se numește încredere. Din punct de vedere al
mediului public, în relaţiile noastre internaţionale,
încercăm să convingem partenerii noștri să aibă încredere
deplină în mediul privat din România și, mai ales în cei
care, cu toţii, avem încredere.

Cred că Sistemul Cameral este unul care poate contribui
la implementarea acestui sentiment de încredere și care
să aducă o șansă în plus pentru mediul privat în relaţiile
sale de afaceri în ţară și în străinătate.

Sunt secretar de stat pentru comerţ exterior de foarte
mulţi ani, de profesie diplomat și am acceptat această
provocare pentru că, în momentul de faţă, cea mai mare
provocare pentru diplomaţia românească este diplomaţia
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economică. Dacă la începutul anilor 1990, am încercat să
convingem, pe cei din jurul nostru și pe cei de mai departe
de noi, că avem valenţă și vocaţie europeană, dacă mai
era nevoie să dovedim acest lucru, ne-am concentrat
eforturile pentru a adera la UE și la NATO, cu toţii am
reușit. Nu am mai avut o altă prioritate la fel de
complicată, în așa fel încât să ne oblige să alocăm toate
resursele.

În momentul de faţă, colegul meu ambasador mai
tânăr, dl Viorel Moșanu,  știe că diplomaţia economică
este cea care domină egida tuturor diplomaţiilor din lume.

Din această cauză am acceptat provocarea de a mă ocupa
de comerţul exterior al României, care statistic merge din
ce în ce mai bine. Din păcate sunt puţine firme cu capital
românesc care generează exporturi. Cred că putem învăţa
din experienţa unor ţări cu care avem o afinitate deosebită,
mă gândesc la Italia, unde marile nume de astăzi sunt
mici afaceri de familie începute în urmă cu mult timp.

Și aici este vital rolul Camerei de Comerţ - Naţionale
și judeţene de a sprijini antreprenoriatul de familie,
pentru că în acest fel se creează o clasă de mijloc puternică.
Nu mă refer aici în special la Maramureș, un judeţ special
în felul său.

Ministerul nostru are un program de sprijinire a firmelor
românești care doresc să se deschidă spre exterior, să
participe la târguri și expoziţii internaţionale, prin
programe de promovare a exportului, gestionate de
Consiliul de export, încercăm să atragem și să convingem
firmele românești că există o șansă și în exterior.

De aceea, m-aș bucura să primesc o invitaţie din partea
CCI Maramureș, să vin cu experţi de la mine din
departament, să explicăm mediului privat din judeţ despre
avantajele și dezavantajele activităţilor de export, să îi
ajutăm să înţeleagă momentul real în care se pot deschide
spre export, pentru a nu risca, ca atunci când nu au
cunoștinţele necesare sau o platformă profesională adecvată.

Vă mulţumesc încă o dată pentru invitaţie și aștept o
colaborare viitoare între CCI Maramureș și Ministerul
Economiei.

***
Anton Rohian - Prefectul

judeţului Maramureș

Doamnelor și domnilor

Este o onoare pentru mine,
ca după 25 de ani de
activitate economică, să fiu
alături de  antevorbitorii pe
care i-am auzit luând
cuvântul și de fondatorii care
au pus bazele primei Camere

de Comerţ și Industrie din judeţul Maramureș, Cameră
de sine stătătoare. Vreau să vă spun că, în aceea perioadă,
nu trebuia să umbli mult în judeţ să cauţi oameni cu
iniţiativă. Întreprinderile care în aceea perioadă existau
în judeţul Maramureș aveau conducători care făceau
cinste judeţului și modului cum știau să-și organizeze
activitatea economică și de afaceri.

Mi-am făcut un cuvânt prin care să transmit un gând
din partea Guvernului României și a Instituţiei
Prefectului judeţul Maramureș și de asemenea, modul
cum este percepută Camera de Comerţ și Industrie la
nivelul judeţului Maramureș.

Nu am să fac istoria 1990-2015, dar am să spun ce
înseamnă 2015 pentru judeţul Maramureș și implicarea
Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș în activitatea
economică și de promovare a ceea ce este astăzi
dezvoltarea judeţului și practic pilonii pe care se dezvoltă.

Dacă în 1990, economia judeţului și a municipiului
Baia Mare reprezenta și era dezvoltată pe industria
minieră, în 2015 se găsește pe alte paliere și cu un alt
mod de evaluare. Judeţul Maramureș a devenit unul din
centrele economice vitale din regiunea de NV a ţării.

Domnule Secretar de Stat, doresc să vă informez că în
2014, judeţul Maramureș a închis după judeţul Cluj, cu
peste 1 mld euro export. Dar, exportul, cum spuneţi și
Dvs., a fost unul din motoarele de dezvoltare, în care
Camera de Comerţ și mediul de afaceri și-au îndeplinit
misiunea și obligaţiile în creșterea economică a judeţului.
În judeţul Maramureș sunt câteva lucruri notabile și
anume, „sunt firme românești”, exact cum aţi spus și
Dvs., un model prin care să promovăm produse
comercializate sub egida „Fabricat în România”, pe care
le consumăm cu patriotismul local.

Aș vrea să vă informez că au fost multe tentative de a
ne prezenta cine suntem ca și activităţi economice
maramureșene în exterior, de 3 ani de zile participăm la
unul din cele mai mari târguri din lume, „Săptămâna
Verde de la Berlin”, pe care am iniţiat-o și care face cinste
judeţului Maramureș. Dar, poate că este prea puţin.
Spuneaţi și Dvs. dl secretar de stat, vis-a vis de
antreprenoriatul multinaţional, de activitatea familială
românească, că aceasta devine din ce în ce mai mult
concurenţa globalizării. Eu cred că salvarea noastră este
în aceste firme mici, familiale care pot la un moment dat
să creeze un disconfort pentru firmele foarte mari.

Aș dori să vă informez că există o preocupare foarte
mare din punct de vedere a forţei de muncă. Este o mare
problemă astăzi, la nivelul judeţului Maramureș a
firmelor care au 200-300 până la 1000 de locuri de muncă
și în ceea ce privește forţa de muncă calificată. Aici mă
refer la cei care ar trebui să absolve o școală profesională,
care altă dată era mijlocul prin care economia judeţului
avea alte valenţe și creșteri economice.
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De asemenea, vreau să vă informez că mediul rural
este un alt domeniu, în care Camera de Comerţ și judeţul
trebuie să se aplece asupra lui. Numele de Cameră de
Comerţ și Industrie, poate dacă aveau și Agricultură, cei
care lucrau în agricultură astăzi aveau alte dimensiuni.
Normal că ei s-au repoziţionat, dar eu am un pic de
strângere în suflet că nu se numește Camera de Comerţ,
Industrie și Agricultură Maramureș.

Este un semnal foarte clar și, vă informez că la sfârșitul
anului 2015, începutul lui 2016, până la mijlocul acestuia,
infrastructura judeţului Maramureș, pe ceea ce se numește
căile de acces din partea de Vest, de Nord, de Sud, cu un
pic de răbdare va fi finalizată.

Au trecut 25 de ani și acest judeţ, cu mult respect vă
spun dle Secretar de Stat, a avut un sentiment de izolare.
Cu toate acestea era foarte vizitat din punct de vedere al
vizionării obiceiurilor străbune, cu toate că, la cât am
dat până în ‘89, bani care trebuiau să vină înapoi veneau
foarte încet.

Și ni s-a cerut să spunem cu cât participăm la PIB-ul
României, normal că începuturile nu au fost cele mai
fericite din acest punct de vedere

Și vreau să vă mai informez că există un proiect al
primarului Cătălin Cherecheș, pentru că este în
Maramureș și Baia Mare nevoie unui parc industrial și,
poate prin modul în care vom gândi să pornim această
idee de reușită, și sunt convins că vom reuși, de capitală
cultural europeană în 2021, când Baia Mare și judeţul
Maramureș să-și poată prezenta valorile pe care le are și
care merită să fie promovate.

Vă mulţumesc foarte mult, dl președinte al Camerei și
cum munca mea este una mai complicată și complexă aș
vrea să fac toate onorurile și, din partea Instituţiei
noastre, vreau să vă înmânez „Diploma aniversară
acordată CCI Maramureș - La aniversarea a 25 de ani
de activitate ca semn de recunoaștere a contribuţiei
deosebite în dezvoltarea economică a judeţului
Maramureș și pentru sprijinul acordat firmelor
maramureșene”

Vă dorim, în continuare, noi și multe succese Dvs. și
membrilor Camerei!

***
Emil Marinescu -

Vicepreședinte Consiliul
Judeţean Maramureș

Distinși oaspeţi ai
Maramureșului

Sunt deosebit de bucuros și
onorat să fiu astăzi la acest
eveniment, care marchează 25

de ani de existenţă a Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș. O vârstă pe care mulţi dintre noi ne-am
dori-o, dar o perioadă extrem de dinamică și așa cum s-
a văzut activitatea acestei instituţii a fost una care
onorează judeţul Maramureș și de ce nu, România.

Felicitările noastre, ale instituţiei pe care o reprezint,
al executivului, ale Consiliului Judeţean Maramureș.

Sunteţi interfaţa între mediul public și cel privat, noi
încercăm să asigurăm infrastructura și sper în continuare
la un parteneriat, prin care împreună cu administraţia,
cu Camera de Comerţ Maramureș și mediul de afaceri,
să reușim să dezvoltăm acest judeţ cu un potenţial
deosebit care merită să fie promovat.

Sunt convins că în aceste zile se vor purta discuţii în
vederea unei colaborări în perspectivă.

Felicitându-vă încă o dată pentru tot ceea ce aţi realizat,
sunt convins că nu vă veţi opri aici, doresc Camerei de
Comerţ multă sănătate, putere de muncă și La Mulţi
Ani, și în numele Instituţie și a dlui președinte, daţi-mi
voie să vă oferim o Diplomă de onoare.

***
Viorel Moșanu - E.S. Ambasador extraordinar și

plenipotenţiar al României în Belarus

Îmi face o deosebită plăcere
să mă aflu astăzi aici, alături
de Dvs., la această aniversare,
plăcerea este dublă, pentru că
de fiecare dată când vin în
Maramureș este și o plăcere
personală. Cunosc judeţul, nu
din auzite, participând la un
proiect de promovare
culturală a Maramureșului
care s-a desfășurat pe o
perioadă de 10 ani.

Câteva cuvinte despre
obiectivul pragmatic al vizitei mele în Maramureș -
diplomaţia economică (așa cu a spus și dl secretar de stat)

Peste câteva zile voi prelua funcţia la Minsk și încerc
să fac o radiografie a ultimei săptămâni, a relaţiilor
bilaterale inclusiv în domeniul economic, pentru a încerca
să valorific ulterior, contactele, ideile, pentru promovarea
comercial-economică a relaţiilor dintre cele două ţări.

Există un potenţial nevalorificat, vă încurajez să vă
gândiţi la posibilitatea extinderii contactelor, a afacerilor
în aceea parte a lumii, fiţi siguri că veţi găsi în mine și în
colectivul Ambasadei la Minsk un interlocutor și un
partener de nădejde și urându-vă încă o dată La Multi
Ani, vă doresc mult succes în continuare și aștept
propuneri de colaborare din parte Dvs.

Va mulţumesc!
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Cătălin Cherecheș - primar Municipiul Baia Mare

Înainte să vă adresez câteva
cuvinte, aș dori să le
mulţumesc, în numele
băimărenilor și a
maramureșenilor, celor care în
1990, într-un spaţiu simbolic
pentru Baia Mare, numit
restaurant Minerul, au făcut un
pas istoric, care a însemnat cu
adevărat, democratizarea,
deschiderea societăţii noaste.
Acești oameni, timp de 25 de

ani, au ţinut, nu politic, echilibrul în comunitatea
băimăreană și maramu-reșeană. Ei sunt cei, care prin
relaţiile personale, prin modul echilibrat de a relaţiona, au
știut cum să așeze în echilibru comunitatea noastră
băimăreană și maramureșeană. Ei sunt un exemplu pe care
noi, cu toţii, trebuie să îl urmăm și în mod simbolic am să
vă rog să îmi permiteţi să ofer din partea mea și a Consiliului
Local al Municipiului Baia Mare, dlui președinte Gheorghe
Marcaș o Diplomă de Excelenţă și dnei Maria Morcovescu
o Diplomă de Excelenţă și un buchet de flori.

Municipiul Baia Mare, este într-un moment, astăzi,
foarte interesant din punct de vedere economic. Și pentru
noi, autoritatea locală, CCI Maramureș reprezintă
principalul partener în ceea ce dorim să facem pentru
dezvoltarea economiei. În mod natural, din punct de
vedere economic, în ultimii 25 de ani, municipiul Cluj
Napoca era principalul „atractor” pentru mediul
economic, dar, cu timpul a devenit un oraș suprasaturat
și din punct de vedere investiţional și din punct de vedere
al resursei umane. Astăzi Municipiul Baia Mare, din
fericire reprezintă a doua alternativă, având șansa ca, în
zonă, celelalte orașe municipii reședinţă de judeţ, să nu
poată oferi ceea ce Baia Mare oferă: deschiderea pe care
mediul de afaceri și comunitatea și autoritatea locală sau
judeţeană o au.

Există dorinţa noastră majoră, hotărâtă, de a deveni
în 2021 capitală cultural europeană, dar lucrul acesta nu
este doar ă înscriere într-o simplă sau mai complicată
competiţie. Este dorinţa noastră de a arăta valenţele pe
care le avem, valorile și dorinţele pe care le avem și modul
în care ne raportăm la evoluţia lumii de azi.

Există o creștere majoră la nivel european, dar și
mondial, în industriile creative și dorinţa noastră, am și
prezentat-o acum câteva zile în Strategia Integrată de
Dezvoltare Urbană, este ca, municipalitatea să
achiziţioneze vechea platformă Phoenix Cuprom și acolo
să realizăm, pentru prima oară în România, un parc
pentru industriile creative. Nu vorbim despre un parc
industrial așa cum ne-am obișnuit în ultimii 25 de ani,

ci exclusiv pentru industriile creative, unde să avem o
platformă pentru investitorii tineri, dinamici, cu idei, și
chiar municipiul Baia Mare, dar și CJ Maramureș să se
implice în a finanţa startul pentru tineri în astfel de
afaceri din industria creativă. […]

Vreau să vă mulţumesc, încă o dată, pentru tot fortul
pe care l-aţi făcut pentru comunitatea de afaceri din Baia
Mare și din Maramureș, pentru modul foarte aplicat în
care aţi știut să veniţi alături de autoritatea locală și
judeţeană pentru a promova Baia Mare și Maramureșul
și, cred că, principalul partener al nostru, al comunităţii
băimărene, în dezvoltarea economică și a relaţiilor cu
investitorii de azi și cu cei de mâine trebuie să fiţi Dvs.

Felicitări și La Mulţi Ani!

***
Vasile Bar - vicepreședinte CCIR și președinte CCI

Bistriţa Năsăud

Doamnelor și domnilor

Permiteţi-mi să vă transmit
un salut din partea mediului
de afaceri, în primul rând din
judeţul Bistriţa Năsăud, pe
care îl reprezint astăzi ca
președinte al Camerei din
acest judeţ și să vă felicit
pentru cei 25 de ani de
activitate.

De altfel, Camera de
Comerţ și Industrie Maramureș este una foarte bine
poziţionată în sistemul cameral, după activitatea
desfășurată în anul trecut, chiar m-am uitat, este în
primele 10 Camere, din cele 42 din România.

De asemenea, transmit felicitări, atât Camerei cât și
dlui președinte Marcaș din partea președintelui Camerei
de Comerţ și Industrie a României, dlui Mihai Daraban,
pentru că le meritaţi, nu numai pentru că sunteţi în
primele 10 Camere,ci și pentru faptul că dl președinte a
editat și s-a preocupat să apară această Carte a Sistemului
Cameral „File de istorie”.

Felicitări Domnule Președinte și vă mulţumesc în
numele întregului Sistem Cameral.

Despre 25 de ani discutăm la nivelul întregului Sistem
Cameral românesc, pentru că unele Camere, chiar dacă
au fost reînfiinţate, în marea lor majoritate au fost
înfiinţate acum 25 de ani, iar Maramureșul, ca și Bistriţa
Năsăud, de altfel, s-au înfiinţat acum 25 de ani.

Această perioadă aș putea să o împart în două.
Prima, cu regret, aș    planifica-o între 1990 și 2002, nu

neapărat că în 2002 s-a întâmplat aceea decizie a
Guvernului Năstase, de a trece Registrul Comerţului de
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la Camerele de Comerţ, în mod abuziv. Nu contest, dl
primar, decizia în sine, ci modul cum s-a făcut această
trecere, a fost practic o naţionalizare, pentru că noi
Camerele de Comerţ am pus bazele Registrului
Comerţului, l-am înfiinţat, or ceea ce noi am cheltuit în
cei 12 ani nu ni s-a restituit niciodată. Deci, a fost o
perioadă de 12 ani de consolidări, în care Camerele, prin
banii pe care i-au câștigat, au construit sedii, în 41 de
judeţe, din cele 42, și spun lucrul acesta pentru că din
2002 până astăzi, bani pe care s-au plătit la Registru
Comerţului nu s-au concretizat în nimic, decât în consum,
nu s-a mai construit nici un sediu, dl primar. În această
perioadă noi am învăţat unii de la alţii, aveam întâlniri
trimestriale la nivelul regiunii de NV și la nivelul ţării,
chiar s-a înfiinţat asocieri ale Camerelor de Comerţ.

A doua perioadă a fost cea din 2002 până în prezent. A
fost una de căutări, în care am avut foarte multe
promisiuni (cea a Alianţei DA - de restituire a Registrului
Comerţului la Camerele de Comerţ, lucru care nu s-a
întâmplat). În această perioadă, prin luarea Registrului
Comerţului nu s-a dorit doar luarea ci și o slăbire a
asociaţiilor oamenilor de afaceri.

Noi nu disperăm, pentru că am găsit soluţii colaterale
legii după care funcţionăm. Practic, prevederile legii sunt
atât de subţiri, încât am fost obligaţi toţi să apelăm la
programe europene. Aici este o problemă cu 2 tăișuri.
Practic avem de lucru, avem oameni, însă îi plătim atunci
când ne aducem aminte. Din păcate, așa cum vin banii
de la guvern, așa îi și plătim și o dată la trimestru se
întâmplă lucrul acesta.

Regret, dar nu vreau să închei pe un ton pesimist.
Sunt optimist că ne vom zbate și vom câștiga ceva în

scurt timp. Avem promisiuni, ca prin modificarea Legii
335/2007, prin care funcţionăm, să câștigăm ceva
competenţe. Este un lucru pe care îl așteptăm de mult timp
și sperăm să se întâmple până la mijlocul anului 2016.

Încă o dată felicit toţi angajaţii CCI Maramureș, pentru
cei 25 de ani de activitate, pentru munca depusă, pentru
realizările pe care le aveţi și vă doresc, încă cel puţin 100
de ani de realizări deosebit de importante și închei prin
a-i felicita pe oamenii de afaceri din judeţ.

Vă mulţumesc!

***

Ferenc Miklossy -
Președinte CCI Debrecen

Stimaţi invitaţi,

Cu ocazia aniversării a 25
de ani de existenţă vă felicit
că aţi ajuns la celebrarea celor
25 de ani ai Camerei de
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Încă din perioada habsburgică noi am petrecut
împreună un timp foarte îndelungat de existenţă și s-au
înfiinţat foarte multe firme competitive de-a lungul
anilor și tot acest lucru se oglindește și în activitatea
noastră de 25 de ani de funcţionare.

Ascultând cuvintele domnului Secretar de Stat, a
domnului Prefect și a domnului Primar și cuvintele
dumneavoastră, am observat că noi, Camera de Comerţ
din Ungaria, Camera de Comerţ din Baia Mare, ne
confruntăm cu aceleași probleme. De curând noi am
preconizat că nu vom putea susţine IMM și nu prea
mai putem susţine pregătirile profesionale ale tinerilor.
Și, așa cum dl. primar a amintit, dacă productivitatea
acestor IMM nu se va încurajată nu se va putea susţine
economia, în această mare globalizare, riscăm să
rămânem pe locul 2. Aș vrea să amintesc numai 2
exemple pe scurt.

Una din cele mai mari puteri, reprezentantă de dl
Obama, a înfiinţat de curând o organizaţie ce reunește
cei mai deștepţi 60 oameni din lume. Aceștia au ca sarcina
promovarea economiei SUA în această globalizare, pentru
a obţine cele mai bune rezultate și să nu rămână în urmă
faţă de concurenţă. Nu de mult, în Ungaria, primarul
din Paris a ţinut o consfătuire, și a spus că pentru IMM,
pentru micii întreprinzători, politicienii ar trebui să le
pună un covor roșu, pentru că toată bunăstarea statului
depinde de munca acestor mici întreprinzători. Camera
de Comerţ din Ungaria, și Camerele în general, au
obţinut rezultate bune, în acest domeniu economic, și
angajările luate de Cameră pe următorii 7 ani atenţia
este focalizată pe încurajarea micilor întreprinzători și
fondul economic fiind baza acestei creșteri. Nu există o
reuniune a Guvernului în care Camerele de Comerţ să
nu ia parte, să nu participe la toate întâlnirile și Camerele
de Comerţ au primit o mare responsabilitate de implicare
de la pregătirea profesională la pregătirea generală a
oamenilor.

Doresc Camerei de Comerţ Maramureș ca și mai
departe să obţină aceleași realizări deosebite, dar și
tuturor celor care duc mai departe economia judeţului.
Și, pentru a obţine rezultate și mai bune, doresc o
colaborare cât mai bună între cele două Camere.

Vă rog să-mi permite-ţi să ofer domnului Președinte
Gheorghe Marcaș acest Decret Împărătesc prin care Baia
Mare a făcut parte din Camera de Comerţ din Debrecen.
În1850, pe teritoriul acela s-a organizat înfiinţarea
Camerei din Baia Mare. Aceasta este o copie fidelă a
acelui act original de înfiinţare.

Felicitări, urări de bine și o colaborare bună între
Camerele nostre.

***
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Hodsagi Tamas - Președinte al CCI Bekes

Onorată asistenţă, stimate
doamne, stimaţi domni,

Admir evenimentul de
astăzi, jubileul de aniversare
a 25 de ani de la crearea CCI
Maramureș și entuziasmul cu
care aţi organizat și condus
colectivul acesteia.

În primul rând domnule
Președinte permiteţi-mi să vă
felicit, în numele membrilor

CCI a judeţului Bekeș și în numele conducerii Camerei
de Comerţ și Industrie Bekeș și a secţiunii Maghiaro-
Române a CCI a Ungariei.

Permiteţi-mi, ca în câteva cuvinte să relatez despre
activitatea noastră. Camera de Comerţ și Industrie a
Ungariei, a înfiinţat în 1996 o secţiune maghiaro-româno
a Camerei, care, de fapt, are ca obiectiv intermedierea
colaborării între întreprinzătorii maghiari și piaţa română
și invers. Funcţionarea acestei secţiuni maghiaro-române
a CCI a Ungariei a fost și este asigurată de CCI Bekes.

Aș dori să menţionez faptul că avem un protocol de
colaborare semnat de mai bine 10 ani cu CCI Maramureș
Știm și suntem convinși că dl Președinte Marcaș are de foarte
mult timp legături camerale Consideră că și noi CCI Bekes
putem să aducem un plus la această colaborare camerală cu
ajutorul secţiunii româno-maghiare a CCI a Ungariei.

Nu numai că strângem și reprezentăm întreprinzătorii,
având membrii în toată Ungaria, dar bineînţeles dorim
să vă asigurăm că membrii CCI din Ungaria doresc să
colaboreze și au nevoie de informaţii și colaborări atât
cu judeţele limitrofe cât și din toată lumea.

Doresc să remarc și să accentuez că mai multe instituţii
din Ungaria doresc să spună că ei sunt cei mai autorizaţi
să reprezinte legăturile comerciale maghiaro-române și
întrucât este prezent și dl. Vicepreședinte al Camerei
Naţionale a Ungariei, pot să spun că secţiunea Maghiaro-
Română actualmente este unica și cea mai fidelă
instituţiei care reprezintă colaborările între Ungaria și
România, între întreprinzătorii celor 2 ţări.

Doresc să amintesc că acum 2 ani de zile cu ajutorul
proiectelor transfrontaliere am reușit să beneficiem de o
sursă de finanţare destul de frumoasă. Cu ajutorul acestor
proiecte am reușit să cumpărăm un imobil în orașul de
reședinţă Bekescsaba și am reușit să înfiinţăm Centrul
Comercial Maghiaro-Român. […]

În final doresc încă o odată mult succes în activitate
Camerei Maramureș și totodată doresc să vă invit în 25
octombrie la Festivalul de la Bekescsaba.

Vă mulţumim!

***

Vasyl Liakhovych - Președinte CCI Cernăuţi

CCI Maramureș, care este
una din cele 9 Camere din
România care a semnat cu noi
o colaborare, sărbătorește
astăzi un eveniment așa
important - 25 de ani de la
înfiinţare.

Doresc dlui Marcaș,
Camerei de Comerţ
Maramureș să aibă foarte
mulţi membri, să aibă
susţinere din partea
antreprenorilor și a oamenilor
de afaceri din judeţ și nu numai.

Felicit încă o dată pe dl Marcaș, pe membrii CCI
Maramureș, în viitor să aibă sănătate, putere de muncă.

Vă mulţumesc!

***

Dorin Floareș - Președinte CCI Botoșani

Mulţumesc CCI
Maramureș pentru invitaţie și
pentru colaborarea avută de-
a lungul acestor 25 de ani.
Mulţumesc, de asemenea,
tuturor celor din sala care au
făcut ca această Cameră să
existe: fondatorilor și foștilor
și actualilor angajaţi.

Sunt în sistemul Cameral
din decembrie 1990 și toţi am
depus o muncă enormă, cu

satisfacţii și insatisfacţii, dar parcă nimeni nu a făcut-o
mai bine decât dl Marcaș căruia îi transmit multă
sănătate, multă putere de muncă și ceea ce faceţi pentru
Camera Maramureș și pentru alte Camere din România
nu va fi uitat niciodată.

Permiteţi-mi ca din partea CCI Botoșani, a Colegiului
Camerei și cu foarte multă prietenie, cu profund respect
și încredere în colaborarea viitoare să vă ofer Trofeul de
Excelenţă al CCI Botoșani.

Mulţumesc tuturor că am putut fi prezenţi aici și să ne
vedem cel puţin în aceleași condiţii si de acum încolo.

Vă mulţumesc!

***

CCI Szolnok

Suntem onoraţi să ne aflăm aici și transmit salutările
și felicitările dlui președinte Andras Sziraki cu ocazia a
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Eveniment aniversar

Urmare din pag. a 9-a

25 de ani de existenţă, care mulţumește pentru
colaborarea avută cu CCI Maramureș

Felicitări pentru tot!

***

Gheorghe BRÂNZEI - Director Agenţia Maramureș -
Banca Naţională a României

Aniversarea a 25 de ani de activitate a Camerei de
Comerţ și Industrie Maramureș, reprezintă prilej de
analiză a ceea ce în baza statutului de funcţionare, aţi
realizat în domeniul economic al judeţului, în mediul de
afaceri maramureșean cât și de propagare în acţiunile
manageriale a comunităţilor de afaceri, a principiilor
moderne de valorificare a resurselor materiale și umane
din piaţa muncii.

Doresc viaţă lungă instituţiei și oamenilor ce o slujesc
cu demnitate, în realizarea gândurilor și proiectelor de
viitor, în consonanţă cu politicile și strategiile de
dezvoltare durabilă a Maramureșului.

Sincere felicitări!

***
Nicolae DĂSCĂLESCU - Director General -

TechnoCAD SA

Doresc să vă adresez și pe această cale mulţumirile noastre
pentru invitaţia de a participa la manifestarea de suflet
prilejuită de împlinirea a 25 de ani de activitate a Camerei

de Comerţ și Industrie Maramureș, unde am asistat cu
emoţie la luările de cuvânt ale invitaţilor și ale celor care
au pus temelia uneia din cele mai importante structuri de
sprijinire a mediului de afaceri din regiunea noastră.

Vă dorim ca și pe mai departe să vă bucuraţi de
prestigiul binemeritat dobândit, mult succes în tot ceea
ce întreprindeţi, multă sănătate și putere de muncă,
dumneavoastră și întregului colectiv de colaboratori.

Încă o dată, sincere felicitări!

***
Mihai NISTOR

Reuniunea de la Baia Mare, cu ocazia aniversării a 25
de ani de activitate a Camerei de Comerţ, a fost un prilej
de rememorare a începutului, deloc ușor, de construire și
consolidare a noilor mecanisme economice, rezultate în
urma revoluţiei din decembrie ‘89. Dacă azi, pentru cei
tineri activităţile camerei par normale, ne aducem aminte
cu câtă grijă și efort s-au concretizat.

Pornind de la o încăpere, începuturile Camerei și
Hermes Contact de la un “birou într-o servietă”, vedem
azi dezvoltarea și diversificarea extraordinară a
activităţilor Camerei.

Departe de intriga politicienilor, Camera și-a păstrat
în permanenţă calea ei, pusă în slujba agenţilor economici
din judeţ și nu numai.

Pe această cale, doresc să vă mulţumesc pentru invitaţia
de a participa la acest eveniment, pentru atenţiile
deosebite create cu acest prilej și să vă doresc multă
sănătate, putere de muncă și nemumărate succese.

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

Curs CONTABIL
Începând cu data de 7 septembrie 2015,

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
în cadrul Academiei de Management pentru
IMM, organizează prima serie de curs.

Acest curs este adresat
administratorilor întreprinderilor mici
și mijlocii, titularilor de PFA, II sau IF,
angajaţilor operatorilor economici care
doresc să se iniţieze sau să-și
perfecţioneze cunoștinţele în domeniul
contabilităţii, astfel la invitaţia CCI
Maramureș au răspuns un număr de 13
persoane.

Tematica abordată în cadrul acestui
curs este: *Contabilitatea societăţilor
comerciale - aspecte generale.
Documente de evienţă contabilă –

întocmirea, completarea și înregistrarea
documentelor primare; *Conţinutul economic
și funcţia contabilă a conturilor; *Registrele
contabile – completare, analiză și
interpretare; *Balanţa de verificare –
intocmire, conţinutul și funcţiile acesteia;

*Evaluarea patrimonială – obiectivul și
principiile evaluării; Bilanţul contabil –
conţinutul economic și juridic; *Întocmirea și
transmiterea documentelor specifice;
*Utilizarea calculatorului și a progamelor
informatice specializate în domeniul

contabilităţii.
În urma examenului final, care se

va organiza în data de 1 octombrie
2015, absolvenţii vor obţinute
următoarele competenţe:
* Î n t o c m i r e a / c o m p l e t a r e a
documentelor primare; *Contarea
operaţiunilor patrimoniale;
*Efectuarea de calcule specifice;
*Completarea registrelor contabile;
*Întocmirea balanţei de verificare;
*Evaluarea patrimonială; *Întocmirea
bilanţului contabil; *Transmiterea
documentelor specifice.
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Rivulus Dominarum®

ediţia a XXlll-a
25 - 27 septembrie 2015

Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș a
organizat în perioada 25-27
septembrie 2015, ediţia a
XXIII-a a manifestării
RIVULUS DOMINARUM care
s-a desfășurat la Centrul de
Instruire si Marketing din Baia
Mare, Aleea Expoziţiei nr 5.

Expoziţia, ajunsă la ediţia a
XXIII-a, a promovat pe
parcursul anilor mii de firme
expozante și sute de mii de
vizitatori i-au trecut pragul.
Anul acesta expoziţia în cadrul căreia 70 de
firme din Bihor, București, Brașov, Cluj,
Maramureș, Mureș, Satu Mare și Timiș și-au
prezentat spre promovare și vânzare
produse și servicii celor 4000 de vizitatori.

Ediţia din acest an a fost una a diversităţii
domeniilor reprezentate la standuri. Dintre
produsele și serviciile firmelor expozante
enumerăm :

- Saltele din burete cu sau fără spumă
memory

- Perne Hyppoallergeniuce
- Mobila
- Soluţii de iluminat
- Servicii bancare
- Pompe de căldură, sisteme de încălzire cu

panouri solare
- Sisteme fotovoltaice
- Echipamente pentru eficientizare

energetica
- Materiale de construcţii – lacuri, vopsele,

diluanţi
- Porţi și uși garaje inclusiv sisteme de

închidere centralizată
- Uleiuri, rulmenţi
- Scule, utilaje și motounelte
- Sisteme de securitate cu camera IR si DVR
- Băuturi
- Hrana pentru animale
- Telefoane mobile
- Papetărie și birotică
- Rochii, taioare, pantaloni fuste, jachete,

paltoane, haine și căciuli de blană pentru femei
- Sacouri, pantaloni, cămăși și jachete

pentru bărbaţi
- Cele mai noi tendinţe in materie de jeans
- Îmbrăcăminte copii
- Încălţăminte
- Bijuterii handmade
- Uleiuri esenţiale din diferite plante
- Săpunuri și cosmetice lucrate manual

Pentru a V-a oară în Baia Mare s-a
organizat SALONUL OUTLET EXPO la care au
participat producătorii și comercianţii care și-
au  transformat stocurile în bani.

Ca o continuare a colaborării, împreună cu
Lyoness România am organizat ediţia a II-a a
Salonului Lyoness unde au participat 20 de
firme.

Ediţia a II-a a Salonului Industriilor Creative
a reunit peste 15 meșteri populari, firme din
domeniul turismului, artei spectacolului,
artelor vizuale și etno-designului.

Prezentare expozanti
Rivulus Dominarum 2015

�

Dispunem de un număr de peste 50 tipuri
de spume poliuretanice (spumă normală,
high resilience, nova flex, spumă ignifugată și
memory), astfel clientul își poate alege singur
tipul de spumă dorit.

Toate produsele din gama noastră- saltele,
perne din microfibră, perne cu spumă
memory, perne décor, perne șezut, produse
pentru copii etc.- deţin certificate de calitate în
conformitate cu standardele europene.
Calitatea și densitatea spumelor noastre sunt
verificate periodic prin furnizorii noștri iar toate
materialele folosite deţin certificate de calitate.

 Filosofia firmei este aceea de a crește
calitatea vieţii cu ajutorul produselor oferite.
Pentru ca scopul să fie atins, se au în vedere
producerea articolelor cu design inovativ și
găsirea soluţiilor practice, îmbunătăţindu-se
CALITATEA și CONFORTUL.

Produsele pe care le vom prezenta la
expoziţie vizează confortul clienţilor noștri -
mobilier tapiţat, produse din material textil și
poliuretan (saltele, perne, pat, scaune etc.).

 �

În cadrul standului se vor prezenta

echipamente ce utilizează energii
regenerabile precum; panouri solare,panouri
fotovoltaice, echipamente de automatizare
“Smart Home”, echipamente pentru
eficientizare energetică. Ca și noutate se va
prezenta produsul anului 2015: “Fronius
Hybrid PV Storage Solution”. Echipament ce
permite un autoconsum de până la 93% pe
an al energiei electrice. Ca și ofertă ne
propunem doar un sistem de discount la
comenzile depuse în cadrul Salonului.

�  

Ţigla FORNACI BRIZIARELLI MARSCIANO
Funcţionalitatea și protecţia mediului , estetica
și performanţa: acestea sunt punctele forte ale
cărămizi FBM care au contribuit și contribuie
să atragă clienţii din mediul urban,
încadrându-se perfect în patrimoniul
arhitectural și cultural din multe ţări și orașe !

Piatră decorativă pentru interior și pentru
exterior ! Piatră naturală decorativă răspunde
cu succes celor două cerinţe de bază, care sunt
urmărite în amenajările de interior: impactul
vizual și crearea atmosferei. Frumuseţea
materialului brut, textură creată de rosturi și
culoare naturală sunt principalele atuuri.
Diversitatea tipurilor de piatră naturală și a
modalităţilor de punere în operă fac ca acest
material să poată fi folosit în diferite stiluri de
interioare, de la rustic la modern cu influenţe
exotice (stilul mediteranean), până la
minimalist și high-tech.

Termoșemineele sunt produse
multifuncţionale (centrale termice pe lemne tip
șemineu) care conjugă cele mai vechi tradiţii
ale șemineului pe lemn cu exigenţele încălzirii
domestice. Acestea pot fi folosite atât ca unică
sursă de căldură a casei cât și în combinaţie
cu altă centrală pe gaz sau combustibil lichid,
existând posibilitatea de a fi racordate la o
reţea de calorifere și conducte deja existente.
Tipurile de combustibili folosiţi pentru
producerea căldurii fac din termoșemineele
CTM un produs greu de înlocuit datorita
costurilor scăzute ale acestora

Ideale pentru apartamente, vile și construcţii
noi ! Izolare termică și fonică !

�

Suntem distribuitor autorizat și centru de
asistenţă tehnică pentru Edilkamin Italia, dar
gama noastră cuprinde produse omologate
și de la alţi producători de renume. La expoziţie
vom participa cu o camioneta special echipată
pentru expoziţii, în care vor funcţiona un
șemineu centrala termică (racordat la
calorifere) și o sobă cu peleţi cu control din
telecomandă (pornire/oprire, reglaje și
programare orară/săptamânală) Ce ne
diferenţiază de ceilalţi meșteri de șeminee? În

Continuare în pag. a 12-a
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primul rând produsele pe care le promovăm
și suportul de care beneficiem din partea
producătorilor. În plus, noi oferim servicii
adiţionale complete produselor pe care le
comercializam. Consultanţa pentru alegerea
designului potrivit, livrare, execuţie instalaţie
de încălzire, montaj, punere în funcţiune,
garanţie și service pentru următoarele
produse:

- șeminee și termoșeminee pe lemn sau
brichete de rumeguș;

- șeminee și termoșeminee pe peleţi, cu
control din telecomandă sau chiar de pe
telefonul mobil;

- sobe și termosobe pe lemn sau brichete
de rumeguș;

- sobe și termosobe de gătit cu plită și/sau
cuptor, pe lemn sau brichete de rumeguș;

- sobe și termosobe pe peleţi, cu control din
telecomanda sau chiar de pe telefonul mobil;
? șeminee electrice, cu bioetanol sau gaz;

- șeminee cu foc deschis;
- centrale termice cu peleţi;
- coșuri de fum profesionale.

�

Pompele de căldură funcţionează simplu,
după același principiu ca și frigiderul, dar
produc căldură nu rece. Prin comprimarea
agentului frigorific aflat în stare gazoasa, cu
ajutorul compresorului cu spirală incorporat în
pompa, se obţine căldura necesara încălzirii
apei din instalaţia termică. După eliberarea
energiei acumulată în agentul frigorific, acesta
ajuns în stare lichidă, este dirijat printr-un
vaporizator instalat în mediul exterior
(pământ, apa, aer) unde datorită energiei
solare înmagazinată în acest mediu este
readus în stare gazoasă și își reia circuitul închis,
prin pompa de căldura. Pompele de căldură
sunt în mod obișnuit desemnate prin
asocierea a doi termeni, primul referindu-se
la mediul din care este extrasă căldura, și cel
de-al doilea la mediul a cărui temperatura
trebuie să fie modificata.

- Pompele de căldură sistem direct
- Pompele de căldură apă-apă
- Pompele de căldură forare la

adâncime
- Pompele de căldură sistem aer-apă

� CORAMET IMPORT EXPORT SRL

Lacuri, vopsele, diluanţi

�

Proiectul Săpunul Cheia cu care ne vom
prezenta ,este o reînviere a unui brand
romanesc fondat în 1886 pe același  format
de natural și lucrat manual dar bazat pe
informaţii, ingrediente și tehnologie
contemporană. Pe lângă reînvierea unor
reţete specializate existente până la
industrializarea lui din 1975 aducem inovaţie
contemporana trend cu Breasla specifică din
SUA ai cărei membri suntem încă din 2010 și
care ne consiliază profund, am extins oferta
de săpunuri și cu cosmetice naturale lucrate
manual.

Pe Romania ne promovam sub logoul
Românesc, Tradiţional, din motive specifice
ţării în care trăim nu am putut susţine o
prezenta în lanţuri de hipermarketuri,
implementarea reala gândită este prin
standuri proprii în malluri doar în Cluj, din
noiembrie și în Timișoara și funcţie de
autofinanţarea sistemului în mallurile cu trafic
mai mare de 12 milioane /an. în Baia Mare, 18
produse sunt listate în Cora.

La export ne promovam sub logoul “From
Transylvania, for soul” (tradus în limba tarii
respective)si cu excepţia Ungariei, produsele
noastre se adresează segmentului de
suvenire și hiperpremium quality.

�

SC C.A.N. 2000 Trading SRL a produs pentru
prima dată în Romania, hrană pentru animale
de companie. Societatea a fost înfiinţată în
anul 1999 ca societate cu capital integral privat
funcţionând în spatii proprii de producţie și
depozitare. Compania este într-o perpetuă
dezvoltare, bazându-se pe o echipa tânără,
dinamică și profesionistă care este dedicată
succesului întregii afaceri precum și menţinerii
la cele mai înalte standarde de calitate a
produselor noastre.

Produsele marca înregistrată EXTRU-CAN,
TIROL CAN CAT și CICO-CICU au un excelent
raport calitate-preţ, reţetele fiind obţinute pe
baza cercetărilor știinţifice realizate pe plan
intern și internaţional în decursul a peste 40 de
ani ale specialistului nostru, doctor în medicina Continuare în pag. a 13-a
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veterinară și nutriţie animală Rus Vasile.
Noi știm ce vindem, dar și dvs. veţi ști ce

cumpăraţi: produse proaspete (de cele mai
multe ori livrate în ziua fabricaţiei) și naturale
(fără conservaţi și coloranţi). Produsele noastre
sunt certificate ISO 9001 – calitate – și 22000 –
siguranţa alimentului – sub marca UKAS. Nu
este un moft, dimpotrivă, este important ca
animalul nostru de companie să fie sănătos și
echilibrat hrănit. Pentru ca noi iubim animalele,
punem accent pe calitate.

De peste 15 ani realizam calitate maxima
la un preţ minim!

Misiunea noastră este de a fi alegerea nr. 1
în materie de hrana pentru animale de
companie!

Suntem convinși! Calitatea și
profesionalismul vor face întotdeauna
diferenţa

� 

Banca Comercială Română (BCR), membra
a Erste Group, este cel mai important grup
financiar din România, incluzând operaţiunile
de banca universala (retail, corporate &
investment banking, trezorerie și pieţe de
capital), precum și societăţile de profil de pe
piaţa leasingului, pensiilor private și a băncilor
de locuinţe. BCR este banca Nr.1 în Romania
după valoarea activelor (14,4 mld EUR), banca
Nr.1 după numărul de clienţi și banca Nr.1 pe
segmentele de economisire și creditare. BCR
este cel mai valoros brand financiar din
România, după gradul de încredere al
clienţilor și după numărul celor pentru care
BCR este principala instituţie cu care fac
banking.

BCR oferă gama completa de produse și
servicii financiare prin intermediul unei reţele
de 22 de centre de afaceri și 23 de birouri
mobile dedicate companiilor și 509 unităţi
retail localizate în majoritatea orașelor din
întreaga ţară cu peste 10.000 de locuitori. BCR
este banca Nr.1 din Romania pe piaţa
tranzacţiilor bancare, clienţii BCR având la
dispoziţie cea mai mare reţea naţională de
ATM - aproape 2.000 de bancomate și POS -
13.500 de terminale pentru plata cu cardul la
comercianţi, precum și servicii complete de
Internet banking, Mobile Banking, Phone-
banking și E-commerce.

�

BRD Groupe Société Générale este a doua
banca din Romania după totalul activelor și are
cea de-a cincea capitalizare bursiera la Bursa
de Valori București. Urmașă a Societăţii
Naţionale de Credit Industrial, creata în 1923,
a îndeplinit funcţia de  bancă de investiţii a
Statului Roman înainte de a primi, în 1990,
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licenţa de banca universală. În 1999, Société
Générale a devenit acţionarul majoritar al
băncii.

BRD are 2,2 milioane de clienţi și operează
o reţea de 870 de unităţi, activitatea să
desfășurându-se pe trei linii de business: retail
și IMM-uri, mari corporaţii și investment
banking.

Gama să de produse și servicii acoperă, pe
lângă finanţările clasice, cash managementul,
factoringul intern și extern, serviciile de leasing
financiar și operaţional și managementul
flotelor auto, prin filialele sale BRD Sogelease
IFN și ALD Automotive.

BRD a creat un grup financiar care oferă
expertiza în investment banking, fuziuni-
achiziţii sau structured finance, gestiune de
active (BRD Asset Management), credite de
consum (BRD Finance).

BRD este prezenţa pe piaţa fondurilor de
pensii private și a asigurărilor de viată prin
filialele sale BRD Pensii și BRD Asigurări de Viată.

BRD este liderul pieţei romanești a creditelor
sindicalizate, a factoringului și a cardurilor
bancare.

Cu aproximativ 7.500 de angajaţi, BRD este
cel mai mare angajator din sistemul bancar
romanesc.

� Consul Security System SRL

Arta porţilor pentru confortul
dumneavoastră!

Oferim: motoare ptr. porţi batante  și
culisante, motoare : ptr. uși de garaj, ptr.
cortine și jaluzele. Uși de garaj, porţi
industriale. Interfoane și videointerfoane

� Atelier Ariete

Suntem un atelier unde o echipa de oameni
pasionaţi de moda lucrează după un concept
100% autentic, ţinute care se adresează celor
care apreciază calitatea unui produs lucrat
corect la un preţ corect. Producem serii mici,
unicate și ţinute personalizate la comandă.
După 10 ani de experienţa sub acest nume și

de mai mult de 25 de ani de experienţa în
domeniu, având clienţi exigenţi, Ariete Atelier
produce confecţii rafinate, venind aproape
săptămânal cu noutăţi pentru clienţi. Vă
mulţumim și vă așteptăm să ne vizitaţi
magazinul online www.arieteatelier.ro.

Ne puteţi aprecia pagina noastra de
facebook sau să ne urmăriţi pe insatgram

� BRONKO FASHION SRL

Îmbrăcăminte pentru bărbaţi

� DELY STYLE SRL

Colecţia va fi de tip multibrend tocmai
pentru a acoperi cerinţele mai multor categorii
de virstă [5-80 ani] cu produse din import.
Enumeram câteva firme din Europa cu care

colaboram; Reksor, Toro,
Magmara, Sunwear, Natali,
Iris , Roxana, Nepa,
Darkmen, Icon, Maxilife,
Maxim etc.

� 

Producător cu o experienţă
de 40 de ani în confecţionarea
de produse textile pentru
îmbrăcăminte exterioara:

blezer femei, bluzoane femei, jachete femei,
mantouri femei, compleuri femei, bluze,
pantaloni, fuste, impermeabile din diverse
articole, sacouri bărbaţi și îmbrăcăminte copii.

� 

Producător îmbrăcăminte pentru bărbaţi
și femei având în dotare  staţii de proiectare și
plottere pentru plotarea tiparelor și cel mai
important personal calificat și competent
capabil să proiecteze, să execute seria zero și
să supravegheze producţia respectiva în ori
ce fabrica de profil respectiv la ori ce
producător de îmbrăcăminte.

� Uleiuri esenţiale

10 uleiuri cu un grad terapeutic autentic,
veritabil, și nediluate. Se folosesc pe o scara
largă de tratament, începând de la o mică
mușcătură de insectă, până la tratarea bolilor
cronice. La fel se folosesc pentru menţinerea
sănătăţii, curăţarea toxinelor, suport
antioxidant și îngrijirea pielii.

� TONEA’93

Producător de haine și căciuli din blană

�

Marca de jeans 100% made în Romania, Continuare în pag. a 14-a
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ce-si propune să ofere o noua viziune asupra
modei atât prin design cat și calitate.

� IRIS CONVET SRL

Producător blaturi de bucătărie, chiuvete
din dolomit akripol compozit…

� Lucky Collection SRL

Producător de îmbrăcăminte de copii.

� Dogaru Corina - Săpunuri Naturale

� I.I. Macesan Claudia Daniela

Producător încălţăminte din piele.

�

Producător de încălţăminte

� Galeria Marian - Producător de
bijuterii personalizate din argint

� Emmagrafic - Firma de design grafic.

� 

Compania noastră va pune la dispoziţie
produse de birotica și papetărie, scaune
ergonomice, mobilier, perdele lamelare.
Misiunea noastră este să oferim cea mai
simpla, convenabilă și eficientă metodă de a
satisface cerinţele clienţilor noștri, adică să
asigurăm ca unic furnizor, tot ce este nevoie
pentru biroul unei afaceri de succes. în acest
sens deţinem în portofoliu de peste 5000
repere din categoria birotica-papetărie și
peste 400 modele și culori de scaune.

� Fundaţia Umanitara PRO VITA

Scopul nostru este integrarea în societate și
pe piaţa muncii a tinerilor defavorizaţi în
special cei proveniţi din sistemul de protective
a copilului, prin acordarea unui sprijin social și
a unei asistări sociale, cu cazare, având ca
scop integrarea lor în societate și pe piaţa
muncii

� Amirs Best Shopping

Produse casnice

� Pasca Cosmin PFA

Haine din piele și cojoc

Salon Lyoness

� 

Telefoane, tablete, smartwatch și accesorii

� MTP Lines

Profile REHAU,VEKA și ALUPLAST Feroneria
ROTO NT și G.U. - Germania ,Geam termopan
sau tripan cu sticla  SAINT–GOBAIN și
GUARDIAN cu sigilaturi Kömmerling,
utilizează sistemul de pereţi cortină elaborat
de ALUMIL și ELVIAL
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� 

Consultanta imobiliara

� Focus Development

Cursuri Silva Life System, Silva Intuition
System, Silva Immersion,

� 

Corpuri de iluminat moderne, de interior,
exterior, industriale cu led de ultima generaţie
și foarte economice,

�

Frontalia vă propune design personalizat,
realizarea de amenajări complexe și
complete.  Designerii noștri sunt apreciaţi la
nivel naţional, deţin în portofoliu premii pentru
design de produs și ambiental. Prin managerii
de proiecte putem să executam cele mai
avangardiste proiecte de la 3D la execuţia
propriu-zisă.

�

Pompe de căldură, șeminee și
termoșeminee, panouri solare și fotovoltaice,
încălzire pe lemne, peleţi sau gaz, filtre de apa
pentru uz casnic sau industrial, ţevi, racorduri,
fitinguri, automatizări, încălzire cu fibră de
carbon, sisteme de exhaustare sau aer-
condiţionat - mărci de renume mondial
(Nordica, Oventroop, SolarFocus, Mitsubishi,
CreaWater, Viesmann, ThermalTechnology,
EcoTec, Samsung, Midea etc

�

Producător și comercializare mobilier

Urmare din pag. a 13-a

Rivulus Dominarum®

ediţia a XXlll-a
25 - 27 septembrie 2015

� DEVE PROD

Diluanţi și decapanţi, lacuri și baiţuri pentru
lemn, produse decorative pentru interior și
exterior, vopsele pentru recepţii hotel,
restaurante sau alte spaţii cu destinaţie
specifica

� Fratii Oprean

Importator lubrefianţi FUCKS,  rulmenţi SKF,
ZKL-ZVL, KRW, SLF și SBC, scule Unior,
dispozitive Unior; etanșări semeringuri,
manșete hidraulice; curele de transmisie
Continental, Optibelt, Rubena și Ameral;
lanţuri; organe de asamblare, cuie și șuruburi.

�  Symphony Pub

Bar -PUB în mall Baia Mare, sucuri cafele,
apa

� 

Saltele și perne TEMPUR, Saltele și perne
Permaflex, fier forjat, mecanisme pentru pat,
saltele și perne Valentino, perne și pilote,
paturi tapiţate

�

scule electrice profesionale, marcile Dewalt,
Bosch, Makita, scule electrice hobby, mărcile
Black&Decker, Skil, Maktek, DWT, Jepson,
hidrofoare și pompe submersibile
Wasserkonig, mașini de despicat bușteni Bell

- Italia, echipamente și sisteme pentru
protecţia muncii etc

� NBA Distributie

Distribuţie papetărie, imprimante,
consumabile

� 

Tâmplărie PVC profile BRUGMANN, sisteme
de purificare a apei cu nivel calitativ ridicat
făcute în exclusivitate în Germania de către
compania Bluefilters

� DENY CRIS

Îmbrăcăminte diferite genuri pentru bărbaţi
și femei

� NIC SRL

Distribuitor seva de mesteacăn și sucuri
naturale de mere.

� MONPLAST SRL

Feronerie și construcţii.

Salonul Industriilor
Creative

� Metenti Ana - cusaturi, obiecte
macrameu

�Georgeta Iuga - zgardane, icoane pe
stica

�Sovre Nina - sticle pictate

�Marqet Consult  - artă fotografică și
publicitate

� Nicoleta Lese - handmade,
decoratiuni, posete accesorii imbracaminte

�Clara Edelstein - bijuterii semipretioase

�Pensiunea Sandra - Turism, inclusiv
turism cultural

�Roman Floare - podoabe frivolite

� Ghitiu Reghina - produse lucru
manual ( decoratiuni interioare) etno design

�Corala Armonia - arta spectacolului

�Groza Stefan - Sculpturi lemn

�Designer vestimentar
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�  ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.009 din 6 august 2015. 1.009 din 6 august 2015. 1.009 din 6 august 2015. 1.009 din 6 august 2015. 1.009 din 6 august 2015
privind aprobarea Procedurii de
implementare a schemei transparente de
ajutor de minimis prevăzute în cadrul
Programului pentru stimularea înfiinţării
și dezvoltării microîntreprinderilor de către
întreprinzătorii debutanţi în afaceri (MO nr.
666 din 2 septembrie 2015)
� INSTRUCŢIUNI nr INSTRUCŢIUNI nr INSTRUCŢIUNI nr INSTRUCŢIUNI nr INSTRUCŢIUNI nr. 1 din 25 august 2015. 1 din 25 august 2015. 1 din 25 august 2015. 1 din 25 august 2015. 1 din 25 august 2015

emisă în aplicarea prevederilor art. 186 și
190 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice și a
contractelor de concesiune de servicii (MO
nr. 675 din 4 septembrie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 734 din 29 aprilie 2015 . 734 din 29 aprilie 2015 . 734 din 29 aprilie 2015 . 734 din 29 aprilie 2015 . 734 din 29 aprilie 2015 privind

aprobarea Normelor tehnice de completare
a registrului agricol pentru perioada 2015-
2019 (MO nr. 675 din 4 septembrie 2015)
�     ORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nrORDIN nr. 436 din 20 august 2015 . 436 din 20 august 2015 . 436 din 20 august 2015 . 436 din 20 august 2015 . 436 din 20 august 2015 privind

aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru
sprijinirea dezvoltării de produse și servicii
inovative, care este o componentă aferentă
axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b
- Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a
comerţului electronic și a cererii de TIC,
acţiunea 2.2.1 “Sprijinirea creșterii valorii
adăugate generate de sectorul TIC și a
inovării în domeniu prin dezvoltarea de
clustere”, din cadrul Programului operaţional
Competitivitate 2014-2020 (MO nr. 677 din 7
septembrie 2015)

� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 514 din 2 septembrie 2015. 514 din 2 septembrie 2015. 514 din 2 septembrie 2015. 514 din 2 septembrie 2015. 514 din 2 septembrie 2015
privind punerea în aplicare a
Regulamentului pentru modificarea
Regulamentului privind concentrările
economice, pus în aplicare prin Ordinul
președintelui Consiliului Concurenţei nr.
385/2010 (MO nr. 683 din 8 septembrie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.064 din 2 septembrie 2015. 1.064 din 2 septembrie 2015. 1.064 din 2 septembrie 2015. 1.064 din 2 septembrie 2015. 1.064 din 2 septembrie 2015

privind modificarea Procedurii de
implementare a schemei transparente de
ajutor de minimis prevăzute în cadrul
Programului pentru dezvoltarea abilităţilor
antreprenoriale în rândul tinerilor și
facilitarea accesului la finanţare - START,
aprobată prin Ordinul ministrului energiei,
întreprinderilor mici și mijlocii și mediului
de afaceri nr. 741/2015 (MO nr. 687 din 10
septembrie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.065 din 2 septembrie 2015. 1.065 din 2 septembrie 2015. 1.065 din 2 septembrie 2015. 1.065 din 2 septembrie 2015. 1.065 din 2 septembrie 2015

privind modificarea Procedurii de
implementare a schemei transparente de
ajutor de minimis prevăzute în cadrul
Programului de dezvoltare și modernizare
a activităţilor de comercializare a produselor
și serviciilor de piaţă, aprobată prin Ordinul
ministrului energiei, întreprinderilor mici
și mijlocii și mediului de afaceri nr. 794/
2015 (MO nr. 687 din 10 septembrie 2015)
�  LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015. 227 din 8 septembrie 2015. 227 din 8 septembrie 2015. 227 din 8 septembrie 2015. 227 din 8 septembrie 2015

privind Codul fiscal (MO nr. 688 din 10
septembrie 2015)
�  LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995. 10 din 18 ianuarie 1995. 10 din 18 ianuarie 1995. 10 din 18 ianuarie 1995. 10 din 18 ianuarie 1995

(*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) privind calitatea în

construcţii*) (MO nr. 689 din 11 septembrie
2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 980 din 28 iulie 2015 . 980 din 28 iulie 2015 . 980 din 28 iulie 2015 . 980 din 28 iulie 2015 . 980 din 28 iulie 2015 privind

aprobarea Procedurii de implementare a
schemei transparente de ajutor de minimis
prevăzute în cadrul Programului naţional
multianual de înfiinţare și dezvoltare de
incubatoare tehnologice și de afaceri (MO
nr. 689 din 11 septembrie 2015)
� HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr. 743 din 9 septembrie. 743 din 9 septembrie. 743 din 9 septembrie. 743 din 9 septembrie. 743 din 9 septembrie

2015 2015 2015 2015 2015 privind organizarea și funcţionarea
Gărzilor forestiere (MO nr. 709 din 22
septembrie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 897 din 3 august 2015 . 897 din 3 august 2015 . 897 din 3 august 2015 . 897 din 3 august 2015 . 897 din 3 august 2015 pentru

aprobarea Normelor metodologice privind
reflectarea în contabilitate a principalelor
operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare și
lichidare a societăţilor, precum și de
retragere sau excludere a unor asociaţi din
cadrul societăţilor (MO nr. 711 din 22
septembrie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.083 din 8 septembrie 2015. 1.083 din 8 septembrie 2015. 1.083 din 8 septembrie 2015. 1.083 din 8 septembrie 2015. 1.083 din 8 septembrie 2015

privind aprobarea Procedurii de
implementare a schemei transparente de
ajutor de minimis prevăzute în cadrul
Programului naţional multianual pentru
susţinerea meșteșugurilor și artizanatului
(MO nr. 712 din 22 septembrie 2015)
�  LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 7 din 13 martie 1996. 7 din 13 martie 1996. 7 din 13 martie 1996. 7 din 13 martie 1996. 7 din 13 martie 1996

(*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) (*republicată*) cadastrului și a publicităţii
imobiliare nr. 7/1996*) (MO nr. 720 din 24
septembrie 2015)
�     HOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nr. 794 din 23 septembrie. 794 din 23 septembrie. 794 din 23 septembrie. 794 din 23 septembrie. 794 din 23 septembrie

2015 2015 2015 2015 2015 privind modificarea și completarea
anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993
pentru stabilirea circumscripţiilor
judecătoriilor și parchetelor de pe lângă
judecătorii (MO nr. 735 din 1 octombrie 2015)

Festivalulul-Concurs Coral Internaţional Liviu Borlan
3-6 septembrie 2015. Au

fost zile pline de muzică și
bucuriile pe care ţi le oferă
aceasta. Cea de-a cincea ediţie
a Festivalului Internaţional
Coral “Liviu Borlan” s-a dovedit
a fi pe măsura așteptărilor.
Evoluţia celor 9 coruri prezente
în festival demonstrând
acurateţe, precizie și fineţe în
interpretare, respectarea stilului și caracterului naţional, propriu
fiecărei lucrări.

Festivitatea de premiere și spectacolul de gală au răsplătit
atât eforturile organizatorilor și partenerilor, cât și ale formaţiilor
corale. S-au împărţit diplome, s-au spus cuvinte frumoase, pline
de încărcătură emoţională.

Trofeul “Liviu Borlan” pentru interpretarea cea mai bună a unei
lucrări compuse de maestrul Borlan a fost câștigat de Corul
“Nașterea Domnului” din Arad, dirijor Magdalena Lodi.

Locul I - Corul “Atzele”, Aluksne (Letonia), dirijor Janis Baltins
Locul II - Corul „Ivan Spassov”, Plovdiv (Bulgaria), dirijor

Gergana Lyutskova
Locul I I I – „Armonia”,

Constanţa (România), dirijor Ion-
Iulian Dumitru

Premiul Mass-media și Premiul
Asociaţiei „Turnul Stefan” - „Youth
Female Choir – MKC”, Skopje
(Macedonia), dirijor Sasho
Tatarchevski.

Premiul „Rotary” pentru
voluntariat în artă - Corul „Cantabile”, Panciu (România), dirijor
Andrei - Igor Manovici.

Premiul de popularitate și Premiul Asociaţiei „Om pentru Om”
a Ordinului Templier - Corul „Dignus Est”, Vaslui (România, dirijor
Adrian Buimac.

Premiul Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș” -
Corul „Josif Merinckovic”, Zrenjanin (Serbia), dirijor
Zorica Kozlovacki.

Premiul “Prieteniei”,acordat de Asociaţia „Prietenii Armoniei” -
Corul „Leon Băncilă” din Fălticeni (România), dirijor Ecaterina

Focșa.

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

Tăuţii Măgherăuș, 11.09.2015. Expertul în

electrotehnică Weidmüller a aniversat 10 ani de prezenţă

în România.

Cu această ocazie a fost organizat un eveniment

aniversar la sediul firmei. La eveniment au fost prezenţi

alături de membri ai bordului de conduecere din Germania,

și Prefectul Judeţului Maramureș - dl. Anton Rohian,

Primarul din Tăuţii Măgherăuș Domnul Anton Ardelean,

reprezentantul Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș

cât și reprezentanţi ai firmelor partenere.

a aniversat 10 ani de

activitate în România

CERERI

INDIA
� Solicită bușteni de lemn diferite

speci i, folosit i  la pardosel i (case,
ambarcaţiuni) precum și alte utilităţi.
Cantitate 27.000 metri/cubi/lună (5835)

IRAK
� Cooperare cu firme romanești din

domeniul construcţiilor (infrastructură,
rez idenţ ia le etc.) .  Astfel  propune/
intenţionează obţinerea de proiecte pentru
companii din domeniul construcţiilor, în
baza exprimării de către acestea a unui
interes faţă de piaţă ș i  urmare
transmiterii, în faza iniţială, a unui profil
a l  companiei .  În prezent, conform
interlocutorului, este posibilă implicare în
doua proiecte: construirea unui pod (aprox.
40 mil. USD), precum și a unui spital.

Sunt vizate proiecte în zona de sud a
Irakului, neafectată în mod direct de
conflictul cu ISIS. (5834)

IRLANDA
� Solicită mobilier la comandă, fotolii,

canapele. (5843)
POLONIA
� Solicită porumb furajer, cantitate

(6000 Tone/lună). (5841)
PORTUGALIA
� Companie cu experienţă în distribuţia

produselor alimentare și a băuturilor, în
sistemul retail HORECA, caută producatori
români interesaţi de vânzarea produselor
lor pe piaţa portugheză. Pot fi acoperite
inclusiv pieţele vecine, cum ar fi zona Galicia
din Spania, Maroc și ţările vorbitoare de
limba portugheza din Africa (Angola, Capo
Verde, etc). Produse: produse alimentare
de calitate; delicatese; alimente naturiste;
băuturi fine;conserve; produse dietetice,
etc; (5840)

S.U.A.
� Solicită diverse produse alimentare

românești alimentare (cozonaci, apă
minerală, zacuscă, dulceaţă de trandafiri
etc). (5842)

SPANIA
� Firma spaniolă interesată să găsească

producători pentru piese de mobilier și
accesorii pentru baie (piese de mobilier cu
chiuvete încorporate, diverse suporturi
cromate) (5836)
� Companie spaniolă dorește colaborare

cu un producător român de piese prelucrate
din oţel și aluminiu, de dimensiuni mici
(sub 500mm), serii mici. (5837)
� Firmă spaniolă caută producător

român de piese din aluminiu pentru
radiatoare auto, cantitate 5.000 seturi/ an.
(5838)
� Firma spaniolă este interesată să

comercializeze mobilier din lemn (stejar,
fag mese, scaune, sufragerii etc). (5839)

Posibilităţi de dezvoltare a relaţiilor comerciale cu parteneri din Ucraina
Dacă sunteţi interesaţi să dezvoltaţi afaceri - colaborări pe piaţa ucraineană aveţi posibilitatea:

- să vă promovaţi, gratuit, cererea/ oferta de produse/ servicii, colaborări;
- să aflaţi informaţii privind propuneri de colaborare ale firmelor ucrainene;
- să obţineţi informaţii privind cererea firmelor ucrainene de produse/ servicii/ colaborări;

Informaţii suplimentare: Camera de Comerţ și Industrie Maramureș - Centrul de dezvoltare economică RURCED,
www.rurced.com, Baia Mare, bd. Unirii nr.16, e-mail: cci_mm@ccimm.ro, tel. 0262-221510, 0362-405303,
0728-233908, fax 0262-225794.


