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Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, în calitatea sa, acordată de
Legea nr. 335/2007 de organizaţie
autonomă, neguvernamentală, de
utilitate publică, apolitică, fără scop
patrimonial, non-profit, cu personalitate
juridică, creată pentru a reprezenta, apăra și
susţine interesele membrilor săi și ale
comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile
publice și cu organismele din ţară și din
străinătate, are obligaţia prin Lege să
elaboreze, la nivel sectorial și de ansamblu,
studii și analize economice la solicitarea celor
interesaţi, să furnizeze gratuit autorităţilor
administraţiei publice locale sau centrale, la
cerere, toate informaţiile din domeniul de
activitate, solicitate în conformitate cu
prevederile legale și să prezinte anual
„Starea economiei judeţului
Maramureș” .

În baza prevederilor și obligaţiilor rezultate
din Lege și Statut, ne aflăm la cea de-a VIII-
a ediţie a raportului „Starea economiei
judeţului Maramureș”, care constituie
oglinda dezvoltării economiei reale,
elaborată în baza bilanţurilor de venituri și
cheltuieli, de profit sau de pierderi
înregistrate și raportate de societăţile
comerciale pentru anul 2014 și primite oficial
de la Camera de Comerţ și Industrie a
României. Ea reprezintă o sinteză a
principalilor indicatori economici înregistraţi
și raportaţi din economia reală.

În analiza efectuată nu au fost cuprinse:
- Societăţile bancare, de creditare,

asigurare-reasigurare, intermedieri
financiare și de investiţii financiare;

- Comerţul retail: hiper și super-
marketurile și alte companii care raportează
numai la nivel naţional;

- Persoane Fizice Autorizate,
Întreprinderi Individuale, Întreprinderi
Familiale.

În vederea redării unei imagini complete și
reale a mediului economic, s-a luat în

ZILELE FIRMELOR MARAMUREȘENE
Ediţia a III-a

Seminar
„Prezent și viitor Maramureș 2020”

Topul Firmelor din Judeţul Maramureș
ediţia a XXII-a
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Eveniment central al celei de-a III-a ediţii a
Zilelor Firmelor Maramureșene, Topul
Firmelor s-a desfășurat în acest an în data de
30 octombrie 2015.

La această ediţie a Topului firmelor ne-a
onorat cu prezenţa o delegaţie a CCI Szolnok,
Ungaria condusă de președintele instituţiei
dl Andras Sziraki.

În prezenţa Prefectului
judeţului Maramureș, a
numeroși reprezentanţi de
instituţii deconcentrate și a
premianţilor celei de-a XXII- a
ediţii a Topului Firmelor din
judeţul Maramureș, dl.
Marcaș Gheorghe –
președintele CCI Maramureș
a prezentat în cuvântul său
principalele elemente care au

Expoziţia de promovare a produselor
fabricate în Maramureș numită generic

FABRICAT ÎN MARAMUREȘ”
ajunsă la ediţia a III-a, a fost locul unde

produsele și serviciile realizate de cele mai
bune firme maramureșene au fost etalate
pentru a putea fi cunoscute și unde s-a putut
vedea potenţialul firmelor maramureșene.

În cadrul expoziţiei cele 21 de firme
expozante au prezentat  maramureșenilor,
oamenilor politici, administraţiei locale altor
operatori economici, produsele / serviciile

realizate în Maramureș care se
comercializează pe piaţa locală, naţională și
internaţională – la export, inclusiv licenţiate.

Firmele expozante au realizat în anul 2014
o cifră de afaceri de aproximativ 13 miliarde
de ron cu un profit de 808 milioane de ron și
un număr mediu de angajaţi de 8850
angajaţi. Cifra de afaceri a acestora a
reprezentat 16% din cifra de afaceri a judeţului
Maramureș iar numărul de angajaţi a

Centrul de Instruire și Marketing al CCI
Maramureș a fost timp de două zile, în 29 și 30
octombrie 2015, gazda evenimentului „Zilele
Firmelor Maramureșene”ediţia a III-a.

 Evenimentul a fost organizat de către
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș în
parteneriat cu Consiliul Judeţean Maramureș
și Primarul Municipiului Baia Mare sub
patronajul Instituţiei Prefectului judeţul
Maramureș.
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Urmare din pag. 1 mari și 5 întreprinderi foarte mari, reprezentând împreună 0,25% din
totalul societăţilor comerciale cu bilanţ.

În 2014 acești indicatori au avut următorul aport la nivelul economiei
judeţului:

- cifra de afaceri: în microîntreprinderi  a fost de 2.732 mil
lei (21,17%), în întreprinderile mici de 3.573 mil. lei (27,69%), în
întreprinderile mijlocii 2.564 mil. lei (19,86%); în întreprinderile mari
a fost de 1.803 mil lei (14%) și întreprinderile foarte mari de 2.233
mil lei (17%);

- profitul brut: în microîntreprinderi a fost de 233 mil lei (29%),
în întreprinderile mici de 185 mil lei (23%), iar în întreprinderile
mijlocii a fost de 182 mil lei (22,52%); în întreprinderile mari a fost de
105 mil lei (13%) și în întreprinderile foarte mari de 102 mil lei (13%);

- pierderile brute raportate au fost următoarele:  la
microîntreprinderi de 179 mil lei (54,47), la întreprinderile mici de
107 mil lei (32,75%), la întreprinderile mijlocii de 19 mil. lei (5,89), la
întreprinderile mari de 22 mil lei (7%), întreprinderile foarte mari
neavând pierderi.

- numărul de salariaţi a fost în microîntreprinderi de 17.915
(24,53%), în întreprinderile mici a fost de 21.023 salariaţi (28,79%),
în întreprinderile mijlocii de 14.161 salariaţi (19,39), în întreprinderile
mari de 10.990 salariaţi (15%) și în întreprinderile foarte mari de
8.936 persoane (12%);

- productivitate muncii realizată și raportată a fost de: 152,54
mii lei/ salariat la microîntreprinderi;  169,96 mii lei/salariat în
întreprinderi mici; de 181,06 mii lei/salariat în întreprinderile mijlocii;
de 164,14 mii lei/ salariat la întreprinderile mari și de 249,89 mii lei/
salariat la întreprinderile foarte mari.

Analizând Situaţia comparativă 2014 cu 2013 a firmelor
grupate pe clase de mărime s-a determinat dinamica celor doi ani.

Numărului societăţilor comerciale s-a prezentat astfel: la
microîntreprinderi a fost mai mare cu 111 firme, la întreprinderile
mic mai mic cu 7 firme, la întreprinderile mijlocii mai mici cu 11
firme, la întreprinderi mari mai mare cu 5 și la întreprinderi foarte
mari, mai mare cu 4.

Principalii indicatori economico-financiari au evoluat astfel:
- cifra de afaceri la microîntreprinderi a fost, faţă de 2013, cu:

4,97% mai mare, la întreprinderile mici cu 11,35% mai mare, în
întreprinderile mijlocii cu 5,27% mai mare; la întreprinderile mari cu
21,5% mai mare, iar la întreprinderile foarte mari cu 2,64% mai mare;

- profitul brut înregistrat și raportat în 2014 a fost faţă de
2013 la microîntreprinderi mai mare cu 8,56%, la întreprinderile mici
cu 31,4% mai mare, în întreprinderi mijlocii cu 16,75% mai mare; la
întreprinderile mari cu 32% mai mare, iar la întreprinderile  foarte
mari profitul brut a fost cu 22% mai mic;

- pierderile brute înregistrate în 2014, comparativ cu 2013, la
microîntreprinderi mai mici cu 5,4%, la întreprinderile  mici cu 52,57%
mai mari, la întreprinderile mijlocii cu 56,17% mai mici; la întreprinderile
mari au fost de 22,619 mil. lei de 2,64 ori mai mari; întreprinderile
foarte mari n-au raportat pierderi pentru anii 2014 și 2013;

-  numărul de salariaţi înregistraţi și raportaţi în bilanţurile
contabile în 2014, faţa de 2013 a fost: la microîntreprinderi de 17.915,
mai puţin cu 1,03%; la întreprinderile mici 21.023 persoane salariate,
întreprinderile mijlocii au raportat  14.161 persoane angajate, cu
1.199 persoane mai puţine; în întreprinderile mari: 10.990 persoane
și în întreprinderile foarte mari s-au înregistrat 8.936 salariaţi, cu
752 persoane mai puţine;

- productivitatea muncii a fost în 2014, în comparaţie cu
2013: la microîntreprinderi de 152,54 mii lei/salariat, la întreprinderile
mici de 169,96 mii lei/salariat, la întreprinderile mijlocii de 181,06
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considerare indicatorii reprezentativi și specifici unei astfel de analize
exprimate în lei – moneda naţională. Pentru analiza desfășurată am
grupat societăţile comerciale după:

- numărul de societăţi comerciale cu activitate confirmată în
bilanţurile de venituri și cheltuieli ale societăţilor comerciale - cifra
de afaceri, profitul brut, pierderi brute, număr de salariaţi,
productivitatea muncii;

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

- structura organizaţională a societăţilor comerciale:
microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi mari și
întreprinderi foarte mari.

Pentru a da posibilitatea Instituţiei Prefectului, parlamentarilor,
Consiliului judeţean, administraţiilor locale - municipale, orășenești
și comunale de a analiza starea economiei în profil teritorial, s-au
extras din lucrare indicatorii judeţului desfășuraţi la nivel de localitate
– municipiu, orașe și comune.

Materialul de analiză a situaţiei stării economiei judeţului s-a
realizat în dinamica evoluţiei/involuţiei principalilor indicatori
comparativ pentru perioada 2013-2014.

La 31.12.2014 erau înmatriculate la ORC Maramureș 20.450
persoane juridice.

Analiza principalilor indicatori economico-financiari s-a efectuat
pentru 11.916 (58,27%) de societăţi comerciale care au depus și
înregistrat bilanţuri contabile la 31 decembrie 2014.

Reţinem, într-o analiză sinoptică, că nu toate societăţile cu bilanţ
contabil au respectat obligativitatea legală a înregistrării și raportării
tuturor indicatorilor economico-financiari în bilanţ.  Astfel, din 11.916
societăţi, numai 74% au raportat cifră de afaceri, restul de 26%
figurează fără cifră de afaceri.

Problema se complică la firmele fără cifra de afaceri, unde
apar „ciudăţenii”:

- profit brut: 82 de societăţi;
- pierderi brute: 1.102 de societăţi;
- salariaţi: 294 de societăţi
Alte 1.725 de societăţi au raportat cifră de afaceri dar fără

salar iaţ i .
Comparativ cu anul 2013, indicatorii raportaţi în bilanţurile anului

financiar 2014, s-au prezentat astfel:
- cifra de afaceri în 2014, la nivelul judeţului Maramureș, a

fost de 12.907 mil.lei, mai mare cu 8,40% faţă de anul 2013;
- profitul brut în 2014 a fost de 808,43 mil. lei, cu 11,57%

mai mare faţă de 2013;
- pierderile brute în 2014 au fost de 328,97 mil. lei, mai

mari faţă de 2013 cu 5,09%;
- numărul de salariaţi înregistraţi în 2014 a fost de 73.025,

cu 0,39% mai mare decât în 2013;
- productivitatea muncii în 2014, de 176,75 mii lei/

salariat, a fost cu 7,97% mai mare ca în 2013.
Rezultă că în anul 2014 faţă de 2013 economia judeţului a cunoscut

o creștere la toţi indicatorii, inclusiv la pierderi.
În continuare prezentăm situaţia desfășurată a principalilor

indicatori a firmelor maramureșene grupate pe clase de
mărime în microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi
mijlocii, întreprinderi mari și întreprinderi foarte mari. Astfel, se
determină aportul pe care fiecare grupă îl aduce la economia judeţului.

Numărul de societăţi comerciale structurate, a fost de: 10.644
în microîntreprinderi, 1.100 întreprinderi mici, 143 întreprinderi mijlocii,
reprezentând împreună 99,75% din total firme cu bilanţ; 24 întreprinderi
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Seminar „Prezent și viitor Maramureș 2020”

Expoziţia "Fabricat în Maramureș"
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reprezentat 12% din numărul total de angajaţi
ai judeţului.

În cadrul expoziţiei au fost prezenţi
inventatori maramureșeni și reprezentanţi ai

industriilor creative din domeniile meșteșuguri,
design vestimentar, artă fotografică -
publicitate, produse decoraţiuni interioare și
accesorii vestimentare.

Firmele expozante au acoperit următoarele
domenii:

-  mobilă, saltele, scaune
-  confecţii de îmbrăcăminte
-  textile destinate HO-RE-CA
-  echipamente electrice
- vopseluri, lacuri, coloranţi
- tipărituri
- șuruburi, piuliţe, nituri, bolţuri, prezoane și

alte organe de asamblare.

Scopul organizării evenimentului a
fost de a cunoaște starea economiei
judeţului Maramureș și de a identifica
posibilităţi de dezvoltare a economiei
judeţului Maramureș în ciclul bugetar
2014-2020.

Sloganul evenimentului a fost: „Toţi
știm câte ceva despre economia
judeţului Maramureș și toţi nu știm
nimic despre aceasta”

 Programul acţiunilor desfășurate în cadrul
evenimentului a cuprins:

- seminarul „Prezent și Viitor Maramureș
2020”

- expoziţia „Fabricat în Maramureș”
- TOP-ul firmelor maramureșene ediţia 2015
- Ziua porţilor deschise
În 29 octombrie 2015, în Sala mare a

Centrului de Instruire și Marketing al CCI
Maramureș s-a desfășurat seminarul
„Prezent și Viitor Maramureș 2020”.

În deschiderea evenimentului, dl Gheorghe
Marcaș, președintele CCI Maramureș, a
declarat „În urmă cu patru ani de zile, de la
această tribună am făcut o propunere cu
ocazia Topului Firmelor care a fost imediat
îmbrăţișată de primarul municipiului Baia
Mare, căruia îi mulţumesc că a acceptat
imediat să înfiinţăm, pe lângă sărbătorile care
se petrec în Maramureș și în Baia Mare,
sărbătoarea celor care susţin zi de zi, de multe
ori sacrificându-și viaţa personală și familia,
ca prin firmele lor să poată să asigure un
mediu economic corespunzător populaţiei din
Maramureș și în același timp susţinere
financiară pentru instituţiile statului și pentru
oamenii care sunt nevoiași și care trăiesc dintr-
un venit”

În continuare președintele CCI Maramureș a

prezentat „Starea economiei judeţului
Maramureș”, ediţia a VIII-a, oglinda dezvoltării
economiei reale, elaborată în baza bilanţurilor,
a conturilor de profit sau de pierderi înregistrate
și raportate de firme pentru anul 2014, primite
oficial de la Camera de Comerţ și Industrie a
României. Ea reprezintă o sinteză a principalilor
indicatori economici din economia reală,
înregistraţi și raportaţi.

Pentru a da posibilitatea Instituţiei
Prefectului, parlamentarilor, Consiliului
judeţean, organelor administraţiilor locale -
municipale, orășenești și comunale de a
analiza starea economiei în profil teritorial, au
fost prezentaţi în extras indicatorii la nivel de
localitate – municipiu, orașe și comune.
Materialul de analiză a situaţiei stării
economiei judeţului a fost realizat în dinamica
evoluţiei/involuţiei principalilor indicatori în
perioada 2013-2014 și constituie un instrument
deosebit de util, pus la dispoziţia autorităţilor
judeţene și locale, pentru luarea deciziilor
privind dezvoltarea economică a
Maramureșului.

În continuare a luat cuvântul dl Anton Rohian,
Prefectul judeţului Maramureș. Din alocuţiunea
domniei sale reţinem prezentarea rezultatele
intervenţiilor făcute pentru obţinerea finanţării
necesare finalizării unor proiectelor de

infrastructură în judeţul nostru,
colaborarea cu administraţia
regională în zona transfrontalieră
Maramureș-Ucraina, preocupările
pentru punerea în practică și obţinerea
rezultatelor concrete în domeniul
învăţământului dual.

Seminarul a continuat cu alocuţiunea
dl Cătălin Cherecheș, Primarul
Municipiului Baia Mare, în cadrul
căreia s-au subliniat proiectele care
urmează a fi dezvoltate în domeniul

industriilor creative și al inovării, proiecte care
vor contribui la transformarea Municipiului
Baia Mare într-un oraș eficient, centru inovativ
și al industriilor creative.

În finalul intervenţiei domniei sale dl Cătălin
Cherecheș a declarat „că politica pas cu pas
își sfârșește utilitatea și consider că încet-încet
civicul și manifestarea civică înlocuiește rolul
istoric pe care l-a avut mediul politic”.

În continuare, d-șoara Pop Pamela
directorul general EATON Electro Producţie SRL,
a făcut o prezentare a evoluţiei companiei pe
care o conduce, punctând principalele
momente din viaţa acesteia de la înfiinţarea
sa până în prezent și a preocupărilor în ceea
ce privește învăţământul dual prin
prezentarea modelului de parteneriat public-
privat: Eaton-Comuna Fărcașa-Inspectoratul
Școlar Judeţean Maramureș.

Seminarul s-a încheiat cu intervenţia
Primarului Comunei Fărcașa, dl Ioan
Stegerean, care a prezentat modul cum
acţionează pentru a atrage investiţii și
investitori în comună pe care o conduce, dar și
preocupările privind învăţământul dual.

La seminar au participat reprezentanţi ai
autorităţilor locale, ai mediului de afaceri, ai
instituţiilor deconcentrate din judeţ, inventatori
și mass-media locală.
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stat la baza elaborării clasamentului
Topului.

Topul firmelor maramu-reșene a
fost elaborat în baza bilanţurilor
raportate de societăţile comerciale
pentru anul 2014, primite de la MFP
și ONRC prin Camera de Comerţ și
Industrie a României.

Pentru a stabili firmele de top s-au
luat în considerare datele de bilanţ
contabil pentru 8800 de societăţi
comerciale care au raportat cifra de
afaceri.

Aceste firme au fost grupate pe domenii de
activitate și clase de marime
(microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii,
mari și foarte mari)

În funcţie de punctajul maxim rezultat
conform algoritmului stabilit în metodologie s-
au clasat primele 10 firme din care au fost
extrase locurile 1-3 care au devenit firme de
Top 2014.

Au fost stabilite 113 de firme care au ocupat
primele locuri și, cărora li s-au înmânat trofee/
plachete și diplome care confirmă locul ocupat
în Top.

Aportul acestor firme la volumul realizat pe
judeţ a fost:

- 32,8% la cifra de afaceri
- 30,96%la profitul brut
- 24,5% la numarul de salariati
Vă prezentăm în continuare firmele

premiate la cea de-a XXII- a ediţie a Topului
Firmelor din Judeţul Maramureș:
CERCETARE-DEZVOLTARE

ȘI HIGH-TECH
Fabricarea motoarelor

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

control a electricitatii
Intreprinderi foarte mari
1. EATON ELECTRO PRODUCTIE
SRL - Sarbi
Intreprinderi mari
1. ELECTRO SISTEM SRL - Baia Mare
Fabricarea altor echipamente

electrice
Intreprinderi mari
1. WEIDMÜLLER INTERFACE ROMANIA SRL
- Tautii-Magheraus
Intreprinderi mici
1. 4 K SERVICES SRL - Baia Mare
Instalarea masinilor si echipamentelor

industriale
Microintreprinderi
1. INTORIG SRL - Sighetu Marmatiei

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
Microintreprinderi
1. ASTINVEST COM SRL - Baia Mare

INDUSTRIE
Extractia pietrei, nisipului si argilei

Intreprinderi mici
1. STUR SRL - Baia Mare
Microintreprinderi
1. NORD TIMIS CONSTRUCT SRL - Borsa
Productia, prelucrarea si conservarea

carnii si a produselor din carne
Intreprinderi mari
1. FERMA ZOOTEHNICA SRL - Baia Mare
2. SALAMANDRA PLUS SRL - Baia Sprie

Fabricarea produselor lactate
Intreprinderi mici
1. ROXAR PROD-COM SRL - Cernesti
2. OBLAZA SRL - Bârsana
Fabricarea produselor de brutarie si a

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

Fabricarea bauturilor
Microintreprinderi

1. DISTILERIA VOICA SRL - Chechis
Fabricarea articolelor de

imbracaminte, cu exceptia
articolelor din blana

Intreprinderi mari
1. STIL AURA SRL - Baia Mare
Intreprinderi mijlocii
1. RACIDO PROD COM SRL - Baia
Mare
2. CONFSTAR SA - Baia Mare
Intreprinderi mici
1. ITDOR COMPANY SRL - Baia
Mare

Taierea si
rindeluirea lemnului

Intreprinderi mijlocii
1. DENCOVA SRL - Bistra
Intreprinderi mici
1. MAGILS-Z.V. SRL - Iadara

Fabricarea articolelor din hartie si
carton

Intreprinderi mici
1. CARTOMET SRL - Baia Mare
Tiparire si activitati de servicii conexe

tiparirii
Intreprinderi mici
1. CECONII SRL - Recea
Microintreprinderi
1. EUROTIP SRL - Baia Mare

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 articolelor din
cauciuc

Intreprinderi mari
1. OPTIBELT POWER
TRANSMISSION SRL  -  Tautii-
Magheraus

Fabricarea articolelor din
beton, ciment si ipsos

Intreprinderi mici
1. FORTE GRUP SRL - Baia Mare
Productia metalelor pretioase si a altor

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

Continuare în pag. a  7-a
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depășească rezultatele anului 2013, prin cele 1.774 de societăţi
comerciale (cu 32 firme mai puţin faţă de 2013), astfel:

- cifra de afaceri realizată în 2014 a fost de 4.783,74 mil. lei,
reprezentând 37,06% din cifra totala la nivel judeţean; în comparaţie
cu anul 2013 cifra de afaceri a fost cu 6,69% mai mare. Din sectoarele
cu aportul cel mai mare se distanţează industria lemnului și mobilei
cu 1.439,3 mil. lei mai mult ca următorul sector – industria extractivă,
care a înregistrat o cifră de afaceri de 1.284,75 mil. lei;

- profitul brut realizat la nivelul sectorului industrie a fost în
2014 de 354,45 mil. lei, cu 51,81 mil. lei mai mult ca în 2013: industria
lemnului și mobilei împreună cu industria extractivă și prelucrătoare
au realizat 86,49% din totalul valoric realizat de sectorul industrial și
37,93% din totalul valoric al profitului realizat de economia judeţului;

- pierderile brute în industrie se ridică la 121,13 mil. lei, cu
25,01 mil. lei (26,02%), mai mari ca în 2013.

- numărul de salariaţi a fost de 32.437 persoane, mai mare
cu 75 faţă de 2013. Salariaţii din industrie reprezintă 44,41% din
totalul la nivel judeţean.

- productivitatea muncii a fost de 147,48 mii lei/salariat, cu
6,44% mai mare decât în 2013.

c ) Agricultură, pescuit, piscicultură
Cuprinde: cultivarea plantelor; creșterea animalelor; fabricarea

preparatelor pentru hrana animalelor și servicii conexe, în analiza
noastră fiind cuprinse numai societăţile comerciale care înregistrează
și raportează bilanţuri contabile și care au fost de 200, mai mare cu
20 faţă de 2013

Situaţia îndeplinirii indicatorilor economico-financiari în 2014 în
comparaţie cu 2013 a fost de:

- cifra de afaceri a sectorului a fost de 171,47 mil. lei (1,32%
din cifra de afaceri la nivelul judeţului), cu 6,34 mil. lei mai mare
decât în 2013;

- profitul brut înregistrat a fost de 10,40 mil. lei (1,28%) mai
mare cu 3,24 mil. lei faţă de 2013;

- pierderile brute, fiind de 9,67 mil. lei, au crescut faţă de
anul 2013 cu 36,42%;

- numărul de salariaţi înregistraţi a fost de 552 persoane,
mai multe cu 27 persoane faţă de 2013;

- productivitatea muncii a fost de 310,64 mii lei/salariat,
mai mică cu 1,23% faţă de 2013.

Toate societăţile din acest domeniu au fost microîntreprinderi sau
întreprinderi mici.

d ) Construcţ i i
Cuprinde domeniile: lucrări de construcţii civile și industriale; lucrări

de instalaţii electrice, sanitare, de încălzire și aer condiţionat; lucrări
de finisare, cu 1.758 firme (cu 6 firme mai mult ca în 2013).

Situaţia realizării indicatorilor economico-financiari în 2014, în
comparaţie cu 2013, a fost după cum urmează:

- numărul societăţilor comerciale în funcţiune și cu bilanţ
contabil depus a fost de;

- cifra de afaceri realizată și raportată a fost de 1.081,42 mil.
lei (8,37% la nivelul judeţului), dar mai mare cu 154,14 mil. lei faţă de
2013;

- profitul brut înregistrat în 2014 a fost de 79,47 mil. lei, mai
mare cu 21,01 mil. lei faţă de 2013;

- pierderile brute raportate în 2014 au fost de 30,742 mil. lei
(9,34% la nivel judeţean), mai mici cu 37,17% decât în 2013;

- numărul de salariaţi în 2014 a fost de 8.428 persoane cu
324 salariaţi mai puţini faţă de 2013;

- productivitatea muncii a fost de 128,31 mii lei/salariat, în
creștere cu 21,10% faţă de 2013.

Urmare din pag. a 2-a
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mii lei/salariat, cu 14,19% mai mare; la întreprinderile mari
productivitatea muncii de 164,14 mii lei/salariat, mai mică decât cu
4,15%, iar în întreprinderile foarte mari, productivitatea muncii de
249,89 mii lei/salariat arată o creștere cu 11,29%.

Concluzi i :
În ordine descrescătoare a principalilor indicatori, se constată aportul

adus de fiecare tip de întreprindere la realizările judeţului, astfel:
- funcţie de cifra de afaceri: locul I întreprinderile mici;

locul II microîntreprinderile; locul III întreprinderile mijlocii; locul IV
întreprinderile foarte mari, iar locul V întreprinderile mari;

- funcţie de profitul brut: locul I microîntreprinderile; locul
II întreprinderile mici; locul III întreprinderile mijlocii; locul IV
întreprinderile mari, iar locul V întreprinderile foarte mari;

- funcţie de pierderile brute: cele mai mari au fost
înregistrate în microîntreprinderile, urmate de  întreprinderile mici,
întreprinderile mari; întreprinderile mijlocii, iar întreprinderile foarte
mari nu înregistrează pierderi;

- funcţie de numărul de salariaţi:  locul I întreprinderile
mici; locul II microîntreprinderile; locul III întreprinderile mijlocii; locul
IV întreprinderile mari, iar locul V întreprinderile foarte mari;

- funcţie de productivitatea muncii: locul I întreprinderile
foarte mari; locul II întreprinderile mijlocii; locul III întreprinderile
mici; locul IV întreprinderile mari, iar locul V microîntreprinderile.

Un alt capitol al analizelor l-a constituit situaţia comparativă
2014 cu 2013 a firmelor pe domenii de activitate (cercetare,
dezvoltare, high-tech; industrie; agricultură, pescuit, piscicultură;
construcţii; servicii; transporturi; comerţ; turism).

Situaţia firmelor în această configuraţie a fost următoarea:
a ) Cercetare, Dezvoltare, High-tech
Cuprinde societăţile comerciale care au avut obiect de activitate:

servicii în tehnologia informaţiei; industria de echipamente
electronice, electrice și optice; telecomunicaţii, unde numărul de
societăţi comerciale a fost de 263 de firme (cu 25 de firme mai
mult faţă de 2013).

Sinteza realizării indicatorilor economico-financiari din 2014,
comparativ cu rezultatele înregistrate și raportate în bilanţurile
contabile în 2013 este redată în continuare:

- cifra de afaceri în 2014, în comparaţie cu 2013, a fost de
1.361,38 mil. lei, reprezentând 10,55% din nivelul valoric al judeţului.
În comparaţie cu anul 2013 a crescut cu 8,52%;

- profitul brut a fost de 55,79 mil. lei, reprezentând 6,90% din
total profit la nivelul judeţului, înregistrând o scădere de 36,69%
faţă de realizările din 2013;

- pierderile brute au fost de 1,90 mil. lei (0,58% din totalul
pierderilor la nivel judeţean), mai mici cu 17,99% faţă de 2013;

- numărul de salariaţi a fost de 4.761 persoane, cu 300
persoane mai multe ca în 2013;

- productivitatea muncii a fost de 285,94 mii lei/salariat,
mai mare cu 1,68% faţă de 2013.

b ) Industr ia
Cuprinde industria lemnului și mobilei , industria

extractivă și prelucrătoare (industria produselor primare,
producerea, transportul și distribuţia energiei electrice, termice,
gazelor naturale și apei; industria de mașini și echipamente;
metalurgică, a construcţiilor metalice și produselor din metal),
industria ușoară (industria produselor textile și de tricotaje,
confecţiilor de îmbrăcăminte), industria alimentară (prelucrarea
cărnii, produse lactate; produse de morărit, fabricarea pâinii).

Prin rezultatele deosebite obţinute în 2014, industria a reușit să
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- productivitatea muncii din 2014 a fost de 291,34 mii lei/

salariat, mai mare decât cea din anul 2013 cu 8,27%;
Sectorul deţine cel mai mare număr de societăţi 28,98% din

societăţile cu bilanţ.
h ) Turism
În acest domeniu intră alimentaţia publică, baruri, hoteluri, agenţii

turistice, tur-operatori, pensiuni, înregistrate ca societăţi comerciale
și care raportează bilanţuri contabile, respectiv cele 752 firme (cu
5 mai puţine decât în 2013)

Se știe că „Maramureș” este un brand al turismului recunoscut în
ţară și străinătate, fără ca el să fie conceput într-o formă grafică
semnificativă și ne înscrie în Topul brandurilor naţionale. Cu toate
acestea, din cauza stării deplorabile a drumurilor de acces, indiferent
din ce direcţie vine turistul spre judeţul nostru, turismul
maramureșean nu constituie suficient un sector semnificativ și
atractiv, ocupând penultimul loc în ceea ce înseamnă aportul la zestrea
economiei judeţului.

Și în anul 2014 cifra de afaceri, profitul și numărul de salariaţi
înregistraţi în BVC-uri nu reflectă realitatea, deoarece turismul este
o activitate profitabilă, cu toate că, în toată lumea, acest domeniu se
dovedește că ocupă locuri semnificative în economia multor ţări și
regiuni.

Pentru confirmarea celor scrise mai înainte, reţinem nivelul realizării
indicatorilor economico-financiari în 2014 comparativ cu 2013:

- cifra de afaceri a fost de 157,48 mil. lei (1,22%), în creștere
cu 11,16% faţă de 2013;

- profitul brut realizat în 2014 a fost de 8,43 mil. lei (1,04%),
cu 5,18% mai mare decât în 2013;

- pierderile brute realizate în 2014 au fost de 10,77 mil. lei
(3,27%), mai mici cu 30,61% faţă de 2013;

- numărul de salariaţi angajaţi în sector a fost de 2.585
persoane (3,53%), cu 211 persoane mai puţin decât în 2013;

- productivitatea muncii din 2014, de 60,92 mii lei/salariat,
a fost mai mare faţă de 2013 cu 20,78%.

Concluzie:
Aportul adus de fiecare domeniu de activitate la realizările judeţului,

în ordinea descrescătoare a principalilor indicatori, este
următorul:

- funcţie de cifra afaceri aportul cel mai mare a fost adus de
industrie, urmată de: comerţ; cercetare dezvoltare, high-tech;
construcţii; transporturi; servicii; agricultură, pescuit, piscicultură;
turism;

- funcţie de profitul brut, cele mai mari realizări le-a avut
industria, urmată de comerţ; servicii; construcţii; cercetare,
dezvoltare, high-tech; transporturi;  agricultură, pescuit, piscicultură;
turism;

- cele mai mari pierderi brute s-au înregistrat în industrie,
la distanţă mare fiind comerţul; serviciile; construcţiile; transporturile;
turismul; agricultura, pescuit, piscicultură; cercetarea, dezvoltare,
high-tech;

- tot pe primul loc se află industria și la numărul de
salariaţi, fiind urmată de comerţ; construcţii; servicii; cercetare,
dezvoltare, high-tech; transporturi; turism; agricultură, pescuit,
piscicultură;

- cea mai mare productivitate a muncii a fost înregistrată în
agricultură, pescuit, piscicultură, următoarele locuri fiind ocupate
de: comerţ; cercetare, dezvoltare, high-tech; transporturi; industrie;
construcţii; servicii; turism.

Din cele de mai sus se constată că industria,  comerţul
și serviciile reprezintă primii piloni de susţinere ai
economiei maramureșene.

(Continuare în numărul următor)

e ) Servici i
Cuprinde domeniile: servicii de consultanţă și contabilitate; servicii

de publicitate, editare, tipărire și mass-media; reparaţii; servicii de
colectat și reciclat deșeuri; salubritate; învăţământ; sănătate; servicii
imobiliare; ș.a., existând 2.500 firme, cu 42 mai multe decât în 2013

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

- cifra de afaceri pe întreg domeniul a fost în 2014 de 807,49
mil. lei (6,25%) mai mică cu 6,60% faţă de 2013;

- profitul brut a însumat 105,35 mil. lei (13,03%) cu 9,58%
mai mare faţă de 2013;

- pierderile brute au fost în 2014 de 67,0  mil. lei, scăzând cu
10,86% faţă de nivelul pierderilor anului 2013;

- numărul de salariaţi în acest sector în 2014 a fost de 7.639
persoane, cu 97 persoane mai mult ca în 2013;

- productivitatea muncii în 2014 a fost de 105,70 mii lei/
salariat, în scădere cu 7,78% faţă 2013.

f ) Transporturi le
Acest domeniu cuprinde transporturi rutiere de mărfuri; transporturi

de călători și activităţi anexe pentru transporturi.
Acest sector, în Maramureș, cu 1.214 firme, cu 66 mai multe

decât în 2013, a fost totdeauna dezvoltat, datorită poziţiei geografice
a judeţului pe harta economică a Europei, care a permis scurtarea
parcursului faţă de zona centrală și vestică a continentului cu cca
500-1.000 de km/parcurs, faţă de alte judeţe din România. Aceste
avantaje au fost benefice în menţinerea și îmbunătăţirea principalilor
indicatori economico-financiari ai anului 2014 comparativ cu cei
realizaţi în 2013.

Principalii indicatori realizaţi în 2014, în comparaţie cu cei realizaţi
în 2013 se prezintă astfel:

- numărul de societăţi comerciale în 2014 a fost de;
- cifra de afaceri în 2014 a urcat la nivelul a 1.038,59 mil. lei

(8,04%), mai mare cu 174,34 mil. lei decât în 2013;
- profitul brut realizat în 2014 a fost de 48,59 mil. lei, fiind cu

13,94% mai mare decât în 2013;
- pierderile brute au scăzut în 2014 faţă de 2013 cu 7,59%,

înregistrându-se 19,46 mil. lei;
- numărul de salariaţi în 2014 a fost de 4.591 (6,28%), mai

mare cu 208 decât în 2013;
- productivitatea muncii a fost în 2014 de 226,22 mii lei/

salariat, mai mare cu 14,72% faţa de 2013.
g ) Comerţul
Nu sunt cuprinse în raportările pe judeţ super și hiper market-urile.
Domeniul include comerţ cu autoturisme și autovehicule; comerţ

cu ridicata de produse alimentare sau industriale; comerţ cu amănuntul
de produse alimentare, carburanţi, echipamente informatice și de
telecomunicaţii, produse de uz casnic și alte bunuri în magazine
nespecializate, în magazine specializate sau efectuat prin standuri,
chioșcuri și pieţe, în care s-au aflat 3.454 de societăţi comerciale
(în scădere faţă de 2013 cu 21 firme)

Redăm mai jos realizarea principalilor indicatori în anul 2014,
comparativ cu 2013:

- cifra de afaceri a fost de 3.505,47 mil.lei (27,15%), mai
mare cu 9,31% faţă de 2013;

- profitul brut a fost de 145,91 mil. lei (18,04%) cu o creștere
de 20,19% faţă de 2013;

- pierderile brute în 2014 au fost de 68,26 mil. lei (20,75%),
mai mari faţă de 2013 cu 37,12%;

- numărul de salariaţi încadraţi în sector a fost de 12.032
salariaţi, cu 115 persoane mai multe decât în 2013;
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Fabricarea de
constructii metalice

Intreprinderi mari
1. RAMIRA SA - Baia Mare
Intreprinderi mijlocii
1. COMERPAN SRL - Sighetu Marmatiei
Intreprinderi mici
1. INTERMETAL SRL - Baia Mare
Microintreprinderi
1. ALCOMET 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
Intreprinderi mici
1. FAGET SUD SRL  -  Sighetu
Marmatiei
Fabricarea calculatoarelor si
a echipamentelor periferice

Microintreprinderi
1. LIGHT SPEED COMPUTERS SRL
- Baia Mare

Fabricarea altor masini si
utilaje de utilizare generala

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

Fabricarea de mobila
Intreprinderi foarte mari
1. ARAMIS INVEST SRL - Baia Mare
2. PLIMOB SA - Sighetu Marmatiei
2. ITALSOFA ROMANIA SRL - Baia Mare
Intreprinderi mari
1. TAPARO SA - Borcut
2. TRANSVAL MOB SA - Sighetu Marmatiei
Intreprinderi mijlocii
1. LAGUNA SERV SRL - Sighetu Marmatiei
2. VIRSTEANA SERV SRL - Sighetu Marmatiei
3. MOBAM SA - Baia Mare
Intreprinderi mici
1. GHISE DESIGN SRL - Recea

Repararea articolelor fabricate
din metal, repararea masinilor si

echipamentelor
Intreprinderi mici
1. ELMED SRL - Baia Mare

Captarea, tratarea si
distributia apei

Intreprinderi mari
1. VITAL SA - Baia Mare

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ,
PESCUIT

Cresterea animalelor
Intreprinderi mici
1. AGRO PIG SRL - Baia Mare
2. COW CENTER SRL - Sacalaseni
Microintreprinderi
1. PIG CENTER SRL - Miresu Mare

Colectarea produselor forestiere
nelemnoase din flora spontana

Microintreprinderi
1. FOREST TIM-TOM SRL - Salistea de Sus

CONSTRUCŢII
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
Intreprinderi mici
1. TAFFO SRL - Baia Mare
2. QUALITY CONSTRUCT SRL - Tamaia
Lucrari de constructii a drumurilor si a

cailor ferate
Intreprinderi mijlocii
1. DRUMURI-PODURI MARAMURES SA -
Baia Mare
2. CONSTRUROM SA - Baia Mare
2. DRUSALCONSTRUCT SA - Baia Mare
3. INTRACOM SA - Baia Mare
Microintreprinderi
1. CMC MONUMENTAL SRL - Carbunari

Lucrari de instalatii electrice si
tehnico-sanitare si alte lucrari de

instalatii pentru constructii
Intreprinderi mijlocii
1. ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII SA -
Baia Mare
Intreprinderi mici
1. ELECTROCENTER DUE SRL - Baia Mare
2. ALAVAL PROD COM SRL - Dumbravita
Lucrari de finisare
Intreprinderi mijlocii
1. GRIGOTEX SRL - Sapanta

SERVICII
Recuperarea materialelor

Intreprinderi mici
1. CALEX SRL - Satu Nou de Jos

Dezvoltare (promovare) imobiliara
Intreprinderi mici
1. HOFER-H.I. SRL - Baia Mare

Intretinerea si repararea
autovehiculelor

Intreprinderi mici
1. ADETRANS SRL - Sighetu Marmatiei

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

Transporturi rutiere de marfuri si
servicii de mutare

Intreprinderi mijlocii
1. HAGERO SRL - Sarbi
Intreprinderi mici
1. RENAROM TRANS SRL - Baia Mare

Activitati anexe pentru
transporturi

Intreprinderi mici
1. MARASPED INTERTRANS SRL
- Baia Mare

Activitati de editare a
cartilor, ziarelor, revistelor si

alte activitati de editare
Intreprinderi mici
1. GRAIUL MARAMURESULUI
SRL - Baia Mare

Activitati de consultanta in
management

Microintreprinderi
1. ENJOBS HR SRL - Unguras,
com.Dumbravita
2. ORGMAN SRL - Baia Mare

Activitati de arhitectura, inginerie si
servicii de consultanta tehnica legate

de acestea
Intreprinderi mici
1. TECHNOCAD SA - Baia Mare
1. CUBICON INVEST SRL - Baia Mare
2. ESCALIA CRAUS SA - Baia Mare

Publicitate
Microintreprinderi
1. INSIDE MEDIA SRL - Baia Mare
2. SOCIAL MEDIA PROMOTIONS SRL - Baia
Mare
2. DIVAS SRL - Baia Mare
3. ATELIER-PIN SRL - Baia Mare
3. ELSYLINE SRL - Baia Mare
Alte activitati referitoare la sanatatea

umana
Microintreprinderi
1. R.M.N CASA RUSU SRL - Baia Mare

Repararea calculatoarelor si a
echipamentelor de comunicatii

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

Topul Firmelor din Judeţul Maramureș

Continuare în pag. a  8-a



HERMES CONTACT8

ZILELE FIRMELOR MARAMUREȘENE - Ediţia a III-a

Topul Firmelor din Judeţul Maramureș

COMERŢ ȘI TURISM
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

Intreprinderi mijlocii
1. MARAVET SA - Baia Mare
Intreprinderi mici
1. WIGMOND SRL - Baia Mare
2. MORUTA SRL - Baia Mare
Microintreprinderi
1. ATHORE DELITE SRL - Recea
2. OFFICE CENTER SRL - Recea

Comert cu ridicata al altor
masini, echipamente si

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

Comert cu ridicata
specializat al altor produse

Intreprinderi 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. CIRUELAS COM SRL - Berinta
Microintreprinderi
1. ISPOT INTERACTIV SRL - Baia Mare

Comert cu amanuntul in magazine
nespecializate

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

La invitaţia Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș
și a Consiliului Judeţean Maramureș, o delegaţie a
districtului Panevezys din Lituania a vizitat judeţul nostru
în perioada 29 - 31 octombrie 2015, în scopul identificării
oportunităţilor de colaborare în domeniile economic și
cultural.

Din delegaţie au făcut parte și primarul municipalităţii
din Panavezys - Rytis Mycolas Rackauskas dar și
președintele Camerei de Comerţ, Industrii și Meserii -

Urmare din pag. a 7-a

Comert cu amanuntul al altor bunuri, in
magazine specializate

Intreprinderi mici
1. PHARMACLIN SRL - Baia Mare
Microintreprinderi
1. ATENA-LUX SRL - Baia Mare

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. SFARA TOURS BAIA MARE SRL
- Baia Mare

PREMII SPECIALE
Managerul anului

Gabriel Răducu POP –
ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII

SA
Femeia manager a anului

Pamela POP – EATON ELECTRO
PRODUCTIE SRL

Cel mai tânăr manager al unei
firme de top

Andrei Vasile LAZĂR – COW
CENTER SRL

Cel mai mare exportator din
judeţul Maramureș

EATON ELECTRO PRODUCŢIE SRL
Exportatorul anului 2014 cu capital
autohton

ARAMIS INVEST SRL
Investiţia anului

Grupul ARAMIS
Premiul pentru Responsabilitate Socială

ELECTRO SYSTEM SRL

Sigitas Gailiunas și directorul Camerei de Comerţ,
Industrii și Meserii - Visvaldas Matkevicius.

Delegatia lituaniană a avut întâlniri de lucru cu
Președintele Consiliului Judeţean Maramureș urmată de
o întâlnire la CCI Maramureș cu conducerea Camerei.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate din punct de vedere
economic judeţul Panevezys și respectiv Maramureș
precum și cele două Camere de Comerţ din cele două
regiuni.

După această întâlnire delegaţii
lituanieni au vizitat expoziţia Fabrricat
în Maramureș și au purtat discuţii cu
expozanţii.

Seara, membrii delegaţiei au fost
invitaţii Camerei de Comerţ și Industrie
Maramureș la Balul Topului Firmelor.

Într-o ambianţă plăcută președinţii
celor două Camere au semnat un
protocol de colaborare între CCI
Maramureș și CCI Panevezys.

Ne-au vizitat Camera reprezentanţii Camerei de
Comerţ, Industrii și Meserii Panavezys, Lituania
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

“INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ȘI

SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ”

În data de 20 octombrie 2015, a
fost organizat examenul de absolvire
a cursului “INSPECTOR ÎN
DOMENIUL SECURITĂŢII ȘI
SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ” (COD COR
325723), desfășurat în perioada 29

septembrie - 19 octombrie 2015,

Curs INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE
În perioada 5 - 20 octombrie

2015, Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș în cadrul Academiei de
Management pentru IMM a organizat o
nouă serie de curs „Inspector/Referent

Resurse Umane”.
Cursul s-a desfășura pe parcursul a

10 zile, de luni până joi, începând cu ora

16:00, la sediul CCI Maramureș.
Cei 12 participanţi la curs, au

promovat cu succes examenul de absolvire
organizat în data de 22 octombrie

2015. Absolvenţii au primit un certificat
de absolvire recunoscut de către
Ministerul Educaţiei și Ministerul Muncii
și vor fi capabili să gestioneze toate

procedurile specifice activităţii de resurse
umane și să opereze cu toate documentele
din departament, să deprindă abilităţile
de informare și documentare privind
modificările legislative, să menţină relaţia
cu autorităţ i le publice arondate
Ministerului Muncii și cu Inspectoratul
Teritorial de Muncă.

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

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

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș este autorizată de
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)
să organizeze:

1. Cursuri de pregătire teoretică în vederea  autorizării/reautorizarii
electricienilor (gradul I, II și
III)

2. Cursuri  de pregătire
teoretică în vederea
a u t o r i z ă r i i / r e a u t o r i z ă r i i
ver i f i cator i lor  de proiecte ,
responsabililor tehnici cu execuţia,
precum și a experţilor tehnici de
ca l i tate ș i  ext ra judic iar i  în
domeniul instalaţi i lor
e le c t r i ce .

1. Cursul de pregătire teoretică în vederea autorizării/reautorizarii
electricienilor (gradul I, II și III) se adresează:

- Electricienilor care își propun să susţină examenul de
autorizare ANRE - 36 ore;

- Electr ic ieni lor care doresc prelungirea valabi l i tăţi i
autorizaţiei ANRE - 20 ore.

În perioada 2-4 și 9-11 octombrie 2015 în zilele de vineri sâmbătă
și duminică au avut loc cursurile pentru cele 2 categorii de electricieni
la care au participat persoane din cadrul firmelor ESCALIA CRAUS SRL;

Cursuri în domeniul energiei electrice
AVIVA SRL; ELECTRO SISTEM; IERDAN SRL; RAMIRA SA; COSMA ROMANIA
SRL; ELECTROMECANICA SATU MARE SRL; ETA CONSTRUCT SRL; KOKO ELECTRO
SRL; TECHNOSAM SRL dar și persoane fizice care doresc să-și obţină
legitimaţia de electrician autorizat.

2. Al doilea curs s-a desfășurat
în perioada 6 - 8 octombrie

2015 la Sala Polivalentă a CCI
Maramureș, bd. Unirii nr. 16, et.
I ,  cam.1  ș i  s -a adresat
electricienilor autorizaţi care
doresc obţinerea/prelungirea
va lab i l i t ă ţ i i  ca l i tă ţ i i  de
ve r i f i ca to r  de  p ro ie c te/
responsabil tehnic cu execuţia/
expert tehnic de cal i tate ș i
ext ra judic iar  in  domeniu l

instalaţiilor electrice.
Obiectivul cursurilor a fost de actualizare și completare a

cunoștinţelor de specialitate, cunoștinţelor în domeniul legislativ, al
regulamentelor și al normativelor specifice. Continutul cursurilor
acoperă integral tematica și bibliografia recomandată de ANRE.

În urma evaluării și testării cunoștinţelor, conform reglementărilor
ANRE, toţi participanţii au obţinut certificatele de absolvire necesare
completării dosarelor la ANRE.

Mihail Mărășescu

de către Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș.

Cursul a fost organizat pentru un
grup de 14 persoane, angajaţi ai
operatorilor economici maramureșeni
și din alte judeţe, cu diverse domenii

de activitate. Orele de curs au fost
ţinute de luni până joi, cu formatori
autorizaţ i de Ministerul Munci i,
specialiști în domeniul securităţii și
sănătăţii în muncă, inspectori în cadrul
corpului de control al Inspectoratului
Teritorial de Muncă Maramureș.
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Anul acesta, Târgul Tehnic

Internaţional București – TIB, 14-17

octombrie 2015, manifestare
expoziţională de tradiţie a Romexpo, a
ajuns la cea de a 41 a ediţie, reunind peste
180 de companii din 15 ţări europene și
asiatice, pe o suprafaţă de 8.000 de metri
pătraţi.

În aceeași perioadă s-au desfășurat alte
patru evenimente cu tematică
complementară,

- Salonul cercetării românești  -
eveniment tradiţie, organizat din 1994,
dedicat domeniului cercetării și dezvoltării
știinţifice - organizat de către
Autoritatea Naţională pentru
Cercetare Știinţifică și
Inovare (ANCSI), care
promovează creativitatea
cercetătorilor romani, astfel
încât să se impulsioneze
valorificarea rezultatelor CDI
si promovarea inteligentei
tehnice romanești în
competiţia internaţională

- Inventika – salonul de
invenţii și inovaţii s-a adresat
inventatorilor, cercetătorilor,
academicienilor și tuturor

TIB 2015
celor care împărtășesc ideea că inovaţia
este motorul pe care se bazează evoluţia.

- ExpoEnergiE – eveniment adresat
pieţei energiei și industriei de petrol și
gaze și

- Fabricat în România – Împreună
pentru afacerea ta, expoziţia „Ambasador”
pentru România și Republica Moldova,
având drept obiectiv crearea unei
platforme comune pentru promovarea

Pentru organizaţiile (firme, instituţii, OMG-uri) care au implementat
sau vor să implementeze un sistem de management al calitatăţii,
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș în cadrul Academiei de
Management pentru IMM, în colaborare cu Academia TÜV
Rheinland România, a organizat în perioada 26-28 octombrie 2015
cursul de Auditor intern pentru sisteme de management ai
calitatii (conform ISO 19011 și ISO 9001).

Cursul a urmărit dobândirea unor serii de cunoștinţe și abilităţi în
vederea realizării de audituri interne ale sistemului de management al
calităţii în conformitate cu cele 2 standarde de referinţă. Pe scurt, cursul
a prezentat ce trebuie auditat (un sistem de management al calităţii
conform ISO 9001) și cum trebuie auditat (conform ISO 19011).

Cursuri - Auditor intern pentru sisteme de management

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

În acest sens, în prima zi de curs s-a prezentat standardul SR EN ISO
9001:2015. Este primul curs în domeniu care abordează ediţia din 2015
a standardului ISO 9001. Înainte de a prezenta noul standard, în noţiuni
introductive, s-au trecut în revistă înţelesurile și definiţia date termenului
calitate; metodologia PDCA, model de sistem de management al
calităţii; principiile SMC; gândirea bazată pe risc; abordarea bazată
pe proces și elementele unui proces. Au fost prezentate apoi pe scurt
capitolele standardului: Domeniul de aplicare/ Referinţe normative/
Termeni și definiţii/ Contextul organizaţiei/ Leadership/ Planificare/
Suport/ Operare/ Evaluarea performanţei/Îmbunătăţire.

Următoarele 2 zile au fost dedicate standardului SR EN ISO
19011:2011: Prezentarea standardului SR EN ISO 19011:2011 -
Introducere, principii; Programul de audit; Activităţi de audit; Studii de
caz; Documentele auditului. În ultima parte a zilei a avut loc pregatirea
pentru examen, Examinare (test grilă) și, în final, Evaluarea cursului.
Discuţii.

Au participat la acest curs 14 persoane din cadrul firmelor: VESAN EL
SRL; EUROFOAM SRL; DPD SA; ATP EXODUS SRL; FERMA ZOOTEHNICA
SRL ; AROX EQUIPMENT SRL; WORKING BLUE SRL; RAMIRA SA; HERMES
CONTACT SA și CCI Maramureș, dar și persoane fizice. Toţi participanţii
au obţinut punctajul necesar obţinerii certificatului emis de TÜV
Rheinland România.

Mihail MĂRĂȘESCU

produselor autohtone și a celor din
Republica Moldova.

Pentru prima dată în holul de intrare al
pavilionului central a fost organizat, cu

prilejul împlinirii a 25 de ani de la

reînfiinţarea Camerelor de Comerţ din

România, un spaţiu dedicat camerelor

de comerţ și industrie judeţene. Cu
ocazia acestui eveniment Camera de

Comerţ și Industrie Maramureș  a

prezentat diplome, medalii si trofee

obţinute în cei 25 de ani de activitate

de sine stătătoare primite ca o

recunoaștere a activităţii sale în

sprijinul mediului de

afaceri.

Festivitatea de deschidere
care a avut loc în 14
octombrie,a fost  oficiată de
Ministrul Educaţiei și
Cercetării Știinţifice, domnul
Sorin Mihai Cîmpeanu și
Președintele Camerei de
Comerţ și Industrie a
României, domnul Mihai
Daraban, prilej cu care cei doi
oaspeţi de onoare și-au
transmis mesajul mediului de
afaceri din România.
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�  HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE 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)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 2.751 din 1 octombrie 2015. 2.751 din 1 octombrie 2015. 2.751 din 1 octombrie 2015. 2.751 din 1 octombrie 2015. 2.751 din 1 octombrie 2015

pentru aprobarea Ghidului solicitantului -
Condiţii generale aferent cererilor de propuneri
de proiecte lansate în cadrul Programului
operaţional Capital uman 2014-2020 în anul
2015 (MO nr. 745 din 6 octombrie 2015)
� ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23. 40 din 23. 40 din 23. 40 din 23. 40 din 23

septembrie 2015 septembrie 2015 septembrie 2015 septembrie 2015 septembrie 2015 privind gestionarea financiară
a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2014-2020 (MO nr. 746 din 6
octombrie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 437 din 20 august 2015 . 437 din 20 august 2015 . 437 din 20 august 2015 . 437 din 20 august 2015 . 437 din 20 august 2015 pentru

aprobarea Ghidului solicitantului pentru
beneficiarii privaţi, aferent axei prioritare II a
Programului operaţional Competitivitate 2014-
2020, acţiunea 2.2.1 - apel 1 “Sprijinirea
creșterii valorii adăugate generate de sectorul
TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de
clustere” (MO nr. 746 din 6 octombrie 2015)
�     LEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nrLEGE nr. 229 din 6 octombrie 2015 . 229 din 6 octombrie 2015 . 229 din 6 octombrie 2015 . 229 din 6 octombrie 2015 . 229 din 6 octombrie 2015 pentru

modificarea și completarea Legii nr. 202/2002
privind egalitatea de șanse și de tratament între
femei și bărbaţi (MO nr. 749 din 7 octombrie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 232 din 7 octombrie 2015 . 232 din 7 octombrie 2015 . 232 din 7 octombrie 2015 . 232 din 7 octombrie 2015 . 232 din 7 octombrie 2015 pentru

completarea art. 11 din Legea nr. 105/2011
privind gestionarea și utilizarea fondurilor
externe nerambursabile și a cofinanţării publice
naţionale, pentru obiectivul “Cooperare
teritorială europeană” (MO nr. 754 din 9
octombrie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.419 din 21 septembrie 2015. 1.419 din 21 septembrie 2015. 1.419 din 21 septembrie 2015. 1.419 din 21 septembrie 2015. 1.419 din 21 septembrie 2015

privind abrogarea Ordinului ministrului
mediului și schimbărilor climatice nr. 141/2014
pentru aprobarea Ghidului de finanţare a
Programului vizând educaţia și conștientizarea
publicului privind protecţia mediului (MO nr.
756 din 9 octombrie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.198 din 30 septembrie 2015. 1.198 din 30 septembrie 2015. 1.198 din 30 septembrie 2015. 1.198 din 30 septembrie 2015. 1.198 din 30 septembrie 2015

pentru modificarea și completarea unor
reglementări contabile (MO nr. 759 din 12
octombrie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.551 din 5 octombrie 2015. 1.551 din 5 octombrie 2015. 1.551 din 5 octombrie 2015. 1.551 din 5 octombrie 2015. 1.551 din 5 octombrie 2015

privind modificarea Ghidului de finanţare a
Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional, aprobat prin Ordinul ministrului
mediului, apelor și pădurilor nr. 609/2015 (MO
nr. 759 din 12 octombrie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 2.594 din 5 octombrie 2015. 2.594 din 5 octombrie 2015. 2.594 din 5 octombrie 2015. 2.594 din 5 octombrie 2015. 2.594 din 5 octombrie 2015

privind stabilirea organelor fiscale competente
pentru organizarea și gestionarea cazierului
fiscal, procedura de înscriere, scoatere și
rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal,

solicitare și eliberare a certificatului de cazier
fiscal, modelul și conţinutul formularisticii
necesare, precum și nivelul de acces
corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal
(MO nr. 759 din 12 octombrie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.558 din 6 octombrie 2015. 1.558 din 6 octombrie 2015. 1.558 din 6 octombrie 2015. 1.558 din 6 octombrie 2015. 1.558 din 6 octombrie 2015

pentru aprobarea Ghidului de finanţare a
Programului privind reducerea emisiilor de gaze
cu efect de seră în transporturi, prin promovarea
vehiculelor de transport rutier nepoluante și
eficiente din punct de vedere energetic (MO nr.
761 din 13 octombrie 2015)
�     HOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nrHOTĂRÂRE nr. 845 din 7 octombrie 2015. 845 din 7 octombrie 2015. 845 din 7 octombrie 2015. 845 din 7 octombrie 2015. 845 din 7 octombrie 2015

privind stabilirea unor obligaţii și sancţiuni ce
revin operatorilor care introduc pentru prima dată
pe piaţă produse din lemn, în conformitate cu
Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului
European și al Consiliului din 20 octombrie 2010
de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care
introduc pe piaţă lemn și produse din lemn (MO
nr. 771 din 15 octombrie 2015)
� HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr. 853 din 14 octombrie 2015. 853 din 14 octombrie 2015. 853 din 14 octombrie 2015. 853 din 14 octombrie 2015. 853 din 14 octombrie 2015

pentru completarea art. 10 din Hotărârea
Guvernului nr. 652/2015 privind aplicarea de
corecţii financiare în cadrul Programului
operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor
umane” (POSDRU) 2007-2013 (MO nr. 775
din 16 octombrie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 2.802 din 8 octombrie 2015. 2.802 din 8 octombrie 2015. 2.802 din 8 octombrie 2015. 2.802 din 8 octombrie 2015. 2.802 din 8 octombrie 2015

privind regimul de depunere a cererilor de
rambursare de către beneficiarii Programului
operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor
umane”, pentru accelerarea absorbţiei de
fonduri, în vederea evitării dezangajării automate
a fondurilor alocate României (MO nr. 777 din
19 octombrie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.165 din 30 septembrie 2015. 1.165 din 30 septembrie 2015. 1.165 din 30 septembrie 2015. 1.165 din 30 septembrie 2015. 1.165 din 30 septembrie 2015

privind modificarea 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, aprobată
prin Ordinul ministrului energiei,
întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de
afaceri nr. 980/2015 (MO nr. 783 din 21
octombrie 2015)
� ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 14. 44 din 14. 44 din 14. 44 din 14. 44 din 14

octombrie 2015 octombrie 2015 octombrie 2015 octombrie 2015 octombrie 2015 privind acordarea unor facilităţi
fiscale (MO nr. 785 din 21 octombrie 2015)
�  ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 661 din 9 septembrie 2015. 661 din 9 septembrie 2015. 661 din 9 septembrie 2015. 661 din 9 septembrie 2015. 661 din 9 septembrie 2015

privind modificarea Ordinului ministrului
dezvoltării, lucrărilor publice și locuinţelor și al
ministrului economiei și finanţelor nr. 1.147/
2007/620/2008 pentru aprobarea categoriilor
de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare
“Asistenţă tehnică” din cadrul Programului
operaţional regional 2007-2013 (MO nr. 792
din 26 octombrie 2015)

� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.234 din 20 octombrie 2015. 1.234 din 20 octombrie 2015. 1.234 din 20 octombrie 2015. 1.234 din 20 octombrie 2015. 1.234 din 20 octombrie 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. 797
din 27 octombrie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.235 din 20 octombrie 2015. 1.235 din 20 octombrie 2015. 1.235 din 20 octombrie 2015. 1.235 din 20 octombrie 2015. 1.235 din 20 octombrie 2015

privind modificarea Procedurii de implementare
a schemei transparente de ajutor de minimis
prevăzute în cadrul Programului naţional
multianual pentru dezvoltarea culturii
antreprenoriale în rândul femeilor manager din
sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, aprobată
prin Ordinul ministrului energiei,
întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de
afaceri nr. 962/2015 (MO nr. 797 din 27
octombrie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 1.236 din 20 octombrie 2015. 1.236 din 20 octombrie 2015. 1.236 din 20 octombrie 2015. 1.236 din 20 octombrie 2015. 1.236 din 20 octombrie 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. 797 din 27 octombrie 2015)
�  ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 517 din 19 octombrie 2015. 517 din 19 octombrie 2015. 517 din 19 octombrie 2015. 517 din 19 octombrie 2015. 517 din 19 octombrie 2015

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului
pentru societatea informaţională nr. 436/2015
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. 799 din 28 octombrie 2015)
� ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 23. 46 din 23. 46 din 23. 46 din 23. 46 din 23

octombrie 2015 octombrie 2015 octombrie 2015 octombrie 2015 octombrie 2015 pentru stabilirea unor măsuri
financiare și pentru modificarea și completarea
unor acte normative (MO nr. 801 din 28
octombrie 2015)
� ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr ORDIN nr. 5.160 din 3 septembrie 2015. 5.160 din 3 septembrie 2015. 5.160 din 3 septembrie 2015. 5.160 din 3 septembrie 2015. 5.160 din 3 septembrie 2015

privind organizarea de programe de studii
postuniversitare de educaţie permanentă de
către instituţiile de învăţământ superior
acreditate (MO nr. 804 din 29 octombrie 2015)
� LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 . 249 din 28 octombrie 2015 . 249 din 28 octombrie 2015 . 249 din 28 octombrie 2015 . 249 din 28 octombrie 2015 privind

modalitatea de gestionare a ambalajelor și a
deșeurilor de ambalaje (MO nr. 809 din 30
octombrie 2015)
� HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr HOTĂRÂRE nr. 898 din 27 octombrie 2015. 898 din 27 octombrie 2015. 898 din 27 octombrie 2015. 898 din 27 octombrie 2015. 898 din 27 octombrie 2015

pentru modificarea și completarea Hotărârii
Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea
ajutoarelor de minimis pentru investiţiile
realizate de întreprinderile mici și mijlocii (MO
nr. 810 din 30 octombrie 2015)

Acte normative publicate

în Monitorul Oficial
B R E V I A R
J UR I D I C
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• • • • • Din străinătate

CERERI

GERMANIA

� Se cauta capacităţi de producţie în
vederea plasării de comenzi pentru: ciorapi,
dresuri, confecţii, tricotaje,broderii  (5853)
IRLANDA

� Dorește cooperare cu fabrici de
tricotaje și confecţii textile din România
pentru mutarea producţiei din China în
Europa, producţie în lohn / cantităţi mari
de produse. Produse implicate: flanel din
bumbac, lenjerie, lenjerie de bumbac,
tricouri, cămăși, pijamale . (5852)
� Dorește import tricotaje și confecţii

textile din România: îmbrăcăminte femei
– confecţii din bumbac, tricotaje din fire
acrilice în amestec cu lâna, jachete din
poliester,  în vederea extinderii producţiei
din China în Europa (5854)
POLONIA

� Deţine reţelele de magazine de
bricolaj B&Q în diverse ţări. Dorește să
achiziţioneze loturi mari pentru reţele de

magazine de bricolaj de produse diverse:
covoare și carpete, jaluzele, lumânări,
materiale textile pentru draperii, perne
decorative, rame din lemn pentru fotografii.
(5844)
QATAR

� Dorește să achiziţioneze mobilă de
bucătărie (kitchen cabinets), dulapuri/
șifoniere (Wardrobes) din MDF, melamină,
s.a. materiale (dar nu din lemn masiv), la
preţuri competitive. În cazul unor oferte
interesante persoana este dispusă a efectua
o deplasare în România pana la finele a.c.
(5845)
S.U.A.

� Solicită diverse produse alimentare
românești  (cozonaci, apă minerală,
zacuscă, dulceaţă de trandafiri etc) (5851)
SPANIA

� Firma este interesată să găsească
producători pentru piese de mobilier diverse
- mobilier lemn pentru terasă/gradină;
canapele și fotolii; scaune și taburete pentru
săli de așteptare. (5849)
� Firma este interesată să găsească

producători pentru articole textile pentru

hoteluri și spa (prosoape, halate/kimono,
huse pentru mese de masaj, papuci de unică
folosinţă) (5850)

OFERTE

SPANIA

� Propunere de cooperare pentru
distribuţie marca Organo Gold: varietăţi
gourmet de cafea/ceai – imbunătăţite cu
Ganoderma Lucidum . Companie
internaţională care produce/distribuie/
promovează  diferite tipuri de cafea,
ciocolata și ceai(sanatoase), selectează
antreprenori interesaţi de distribuirea
produselor sale, în regim de franchiza.
Compania este lider în network marketing,
prezentă prin franchize în 50 de ţări  (5846)
� Companie care distribuie haine și

accesorii pentru copii (nou-născuţi),  caută
parteneri - distribuitori sau magazine, în
regim de franciză (exclusivitate). (5847)
� Compania fabrică pantofii “innovatori”

marca MOSSTO, cu tocuri adaptabile în
înălţime, care pot fi schimbate în funcţie
de confortul dorit. Caută distribuitori pentru
piaţa românească. (5848)

Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială
(PROIS-NV) împreună cu Camera de Comerţ și Industrie Maramureș a
organizat în data de 29 octombrie 2015 la Centrul de Instruire și
Marketing al CCI Maramureș o întâlnire informală cu organizaţiile
care au în implementare proiecte în cadrul Programului Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) sau se gândesc
să promoveze proiecte în cadrul
Programului Operaţional Capital
Uman (POCU).

Principalele teme susţinute de
reprezentantele PROIS-NV: d-na
expert Isăilă Ștefania și d-na expert
financiar Mihuţ Ioana au fost:

- Cum încheiem POSDRU? Activităţi
specifice privind închiderea POSDRU

- Schimb de experienţă privind
dificultăţi în raportarea tehnică și
financiară

- Instrumente la dispoziţia
membrilor PROIS-NV

ÎNTÂLNIRE INFORMALĂ A REPREZENTANŢILOR
PROIS-NV PE TEME PRIVIND POSDRU ȘI POCU

- Ghiduri publicate sau în dezbatere publică. Prezentare. Discuţii
- Proiecte și parteneriate posibile în cadrul POCU. Facilitarea

networkingului
- Suport acordat de Secretariatul PROIS-NV.
Acţiunea a fost dedicată sprijinirii iniţiativelor și parteneriatelor locale

și judeţene care au ca obiectiv accesarea fondurilor europene dedicate
dezvoltării resurselor umane și
incluziunii sociale a grupurilor
defavorizate.

La eveniment au participat
manageri de proiect, responsabili
financiari și experţi implicaţi în
gestionarea proiectelor POSDRU
precum și factori de decizie și
reprezentanţi ai mediului de afaceri
și ai organizaţiilor neguverna-
mentale interesate de Programul
Operaţional Capital Uman 2014-
2020.


