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Când, în 1994, ne-am propus să introducem
acest eveniment de sărbătoare, Topul
firmelor, la nivelul judeţului Maramureș, am
socotit că este de bun augur, un act oficial
de apreciere și felicitare a companiilor pentru
rezultatele obţinute în 1993, indiferent de
originea capitalului social, care atunci erau
de stat sau privat.

A fost o noutate pentru noi, dar și pentru
Sistemul Cameral, acest eveniment practicat
în ţările dezvoltate economic, deoarece în
Decretul Lege 139/1990 nu se prevedea nimic
despre acest eveniment. El s-a născut din
necesitatea de a oficializa și onora firmele
care au obţinut rezultate deosebite și de a le
promova pe plan local și naţional.

Astfel, anul 1995 avea să oficializeze
evenimentul la nivel naţional și judeţean.
S-au stabilit condiţionări obligatorii printr-o
metodologie unică, cu obiective precise
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Topul Firmelor din judeţul Maramureș - ediţia a XXIV-a s-a
desfășurat în acest an în data de 27 octombrie 2017, la Centrul de
Instruire si Marketing al Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș.

În prezenţa viceprimarului Noemi Vida, a numeroși reprezentanţi de
instituţii deconcentrate și a premianţilor
celei de-a XXIV- a ediţii a Topului Firmelor
din judeţul Maramureș, președintele CCI
Maramureș a prezentat în cuvântul său
principalele elemente care au stat la baza
elaborării clasamentului Topului precum si
o statistica economica la nivelul anului 2016.

Topul firmelor maramureșene a fost
elaborat în baza bilanţurilor raportate de
societăţile comerciale pentru anul 2016,
primite de la MFP și ONRC prin Camera de
Comerţ și Industrie a României.

Conducerea Camerei de Comerţ și

Rivulus Dominarum®

EDIŢIE JUBILIARĂ

Premierea celor mai performante firme din judeţul Maramureș
Industrie Maramureș alături de reprezentanţii băncilor partenere - BRD
Groupe Societe Generale SA, Banca de Import-Export a României
EximBank SA, Banca Comercială Română SA, Raiffeisen Bank SA și
Patria Bank SA - au înmânat tuturor celor 121 de firme premiate trofee

și diplome.
La ediţia din acest an au fost acordate

și 5 categorii de premii speciale și
anume:

- Managerul anului: Florin Lazăr –
Ferma Zootehnică SRL

- Femeia manager a anului: Diana
Iluţ – Sfara Tours Baia Mare SRL

- Cel mai tânăr manager al unei
firme de top: Andrei Vasile Lazăr – Cow
Center SRL

Continuare în pag. a 3-a

La iniţiativa firmelor
din judeţul Maramureș în

anul 1990 se înfiinţează prima
Camera de Comerţ și Industrie
a Maramureșului. Ca o
continuare f irească după
înfi inţare, apar și primele
servicii și în anul 1993 se
organizează prima expoziţie de
bunuri de larg consum Rivulus
Dominarum .

În decursul celor 25 de ani
aceasta expoziţie a ajuns o
tradiţie pentru producătorii și
comercianţii care au dorit să
se promoveze pe piaţa
maramureșeană. În această perioadă peste
1500 de expozanţi din toate judeţele ţării
precum și din străinătate Franţa, Germania,
Moldova, Polonia, Ungaria, Croaţia, Spania
și-au expus produsele și ofertele în standurile
Rivulus Dominarum. Putem spune că în
primii 10 -15 ani am realizat o educare
mediului de afaceri care nu era obișnuit cu
un asemenea mod de prezentare. Dacă la
primele expoziţii am avut în standuri 10-
20 de firme, am ajuns în anul 2007 să
reunim sub umbrela acestui eveniment câte
120 de expozanţi. În ultimii ani în această
industrie a expoziţie a existat o modificare
a abordării o parte din firme la alegând
promovarea on-line. Totuși, întâlnirea faţă
în faţă dintre producător, comerciant cu

potenţialii cumpărători rămâne un mod
direct de apreciere a dorinţelor
cumpărătorului.

Cei peste 100.000 de vizitatori care ne-
au trecut pragul în această perioadă au
reușit să vadă în standurile expoziţiei lansări
de produse și servicii care intrau pentru
prima oară pe piaţa maramureșeană unele
chiar pe piaţa din România.

Fără a fi lipsiţi de modestie putem spune
că această manifestare se numără printre
cele mai mari expoziţii din Nord Vestul
României și este locul unde se polarizează
firme și vizitatori din Satu Mare, Sălaj,
Bistriţa, Cluj și bineînţeles Maramureș.
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econometrice, care să conducă, în mod obiectiv,
la stabilirea unui top cert, bazat pe cifre și date
concludente, oferite de bilanţurile de venituri și
cheltuieli, avizate și aprobate de unităţile
teritoriale ale Ministerul Finanţelor Publice și de
Oficiile Judeţene ale Registrului Comerţului, care
atunci erau pe lângă Camerele de Comerţ. Topul
a devenit, astfel, prima instituţie de promovare
a firmelor românești în condiţiile unei economii
de piaţă, unanim aprobat și însușit de firme.

Începând cu anul 2008, Topurile firmelor din
judeţe și municipiul București, sunt organizate
oficial și instituţional de către Camerele de
Comerţ și Industrie în conformitate cu prevederile
art. 4 lit. m din Legea nr. 335/2007 a Camerelor
de Comerţ din România, modificată și completată
ulterior. Topurile judeţene de firme se obţin din
clasamentele judeţene a firmelor, pe baza
metodologiei unice, stabilite la nivel naţional,
în mod unitar de Sistemul Cameral.

Astfel, Topul firmelor a devenit un eveniment
instituţionalizat, recunoscut unanim nu numai de
partenerii de afaceri ci și de competitorii
proprietarilor de Diplome și Trofee a Topurilor
judeţene și naţional, precum și de instituţiile
statului, de mediul academic și cel universitar,
de guvernanţi și parlamentari și de companiile
străine.

Topurile firmelor judeţene se obţin având la
bază bilanţurile de venituri și cheltuieli furnizate
de Ministerul Finanţelor Publice și Oficiul Naţional
al Registrului Comerţului și care apoi sunt
prelucrate de salariaţii din IT ai Camerei, cu ajutorul
unui soft, elaborat de specialiștii Camerei
Naţionale. Pentru această lucrare, Camera extrage
din BVC, pentru a stabili locul în TOP a firmelor,
următorii indicatori: cifra de afaceri netă, profitul
din exploatare, rata profitului din exploatare,
eficienţa utilizării resurselor umane și eficienţa
utilizării capitalului angajat, care fiecare în parte
are un punctaj, dar cumulate într-un punctaj final,
stabilesc locul ocupat de firmă în domeniile
stabilite.

Topurile judeţene de firme sunt structurate pe
șapte domenii de activitate : Cercetare,
Dezvoltare și High-Tech; Industrie; Agricultură,
Silvicultură și Pescuit; Construcţii; Servicii; Comerţ
și Turism și pe clase de mărime după cum
urmează: microîntreprinderi, întreprinderi mici,
întreprinderi mijlocii, întreprinderi mari,
întreprinderi foarte mari.

În 2016, în judeţul nostru au depus bilanţ
contabil 11.989 firme reprezentând 77,4%
din firmele active din punct de vedere juridic,
aflate în evidenţa Registrului Comerţului, la 31
decembrie 2016, în scădere faţă de 2015 cu 226
de firme.

Comparativ cu anul de referinţă – 2015 –
firmele au raportat în BVC lor pentru anul 2016,
la nivelul judeţului, cumulat, următoarele
realizări:
� Cifra de afaceri: 3,3 miliarde euro, în

creștere cu 7,7%;
� Profit brut: 25 milioane euro, în creștere

cu 14,35%;
� Pierderi brute: 44 milioane de euro, în

scădere cu 30%;
� Numărul de salariaţi: 76.689, în creștere

cu 622 persoane;
� Productivitatea muncii: de 195,11 mii lei/

salariat, în creștere cu 6,83%;
Clasamentul judeţean de firme conţine maxim

10 firme pentru fiecare domeniu, grupă de
activitate și clasă de mărime a firmelor,
determinate în ordine descrescătoare a punctajului
total. Astfel, pentru judeţul Maramureș au fost
selectate 2.003 firme, reprezentând 20% din
firmele care au depus bilanţ. Din acest grup au
fost selectate firmele de Top pentru locurile I, II
și III.

Dintre acestea, s-au înscris 121 de firme, care
pe bună dreptate sunt unele dintre cele mai
reprezentative firme pentru judeţul nostru.
Acestea, la un loc contribuie la zestrea cifrei de
afaceri a judeţului cu peste un miliard de euro,
adică 31% din rezultatul înregistrat, la profitul
brut cu peste 77 milioane euro (31%). În aceste
firme lucrează peste 18.000 salariaţi (24%) și
realizează o productivitate a muncii de 257,9
mii lei/salariat, mult mai crescută faţă de nivelul
judeţului, cu 32%.

Suntem convinși că mai sunt și alte companii
maramureșene, mai ales din cele micro și IMM,
care ar merita să fie în TOP, dar care din motive
cunoscute numai de patronii lor nu acced să
participe la aceste Topuri, ca de exemplu „că nu
vor sau nu au interes să devoaleze public
rezultatele economice-financiare”. De asemenea,
se manifestă o reţinere nejustificată a
conducătorilor, de a se menţine de-a lungul anilor
într-o zona opacă și indecisă a valorii firmelor
lor faţă de mediul concurenţial de afaceri. În
cele 24 de ediţii unii din competitori „au căzut”,
alţii s-au retras, dar în locul lor au apărut, în

fiecare an, alţii care au împrospătat lista
topiștilor. Suntem dispuși oricând să-i primim cu
drag și respect. Topiștii fac parte din economia
reală și la vedere, aptă oricăror controale legale
și necesare în raportul care trebuie să existe dintre
firme și instituţiile statului. Acestora din urmă,
inspecţiilor și inspectoratelor, le recomandăm,
ca în cazul relaţiilor cu firmele de TOP, să
manifeste o atitudine respectuoasă și „să nu
abuzeze” de controale neconforme cu legile și
actele normative stabilite pentru instituţiile de
control.

În încheiere transmit, în numele Colegiului de
Conducere al CCI Maramureș și al meu personal,
calde felicitări firmelor din TOP 2017 – ediţia a
24-a, dar și tuturor firmelor maramureșene care
au participat la realizarea indicatorilor
economico-financiari din anul 2016, urări de
sănătate, de prosperitate, de bună stare
managerilor și salariaţilor firmelor și să ne
întâlnim pe podiumul anului viitor cu cât mai
mulţi laureaţi.

LA MULŢI ANI vouă, creatorilor de
stabilitate și prosperitate financiară în
economie!

N.A. Un adagio care s-au născut ca urmare a
analizei aprofundate a datelor și informaţiilor
oferite de bilanţuri pentru care nu putem trece
cu vederea și unele anomalii și abateri grave de
la disciplina respectării obligaţiilor pe care le au
conducerile companiilor, aflate în evidenţa
Registrului Comerţului Judeţean sau Naţional să
raporteze anual BVC ca act existenţial.

Prima abatere este că din cele 19.774 firme
înmatriculate la ORC la 31.12.2016, numai 15.474
de firme sunt active din punct de vedere juridic.
Diferenţa de 4.300 de firme (22%) au dispărut
fără ca nimeni din cei abilitaţi, inclusiv OJRC să
ne explice unde se găsesc (în lumea reală sau cea
a subteranului economiei)

O altă observaţie este că din cele 15.474 de
firme active din punct de vedere juridic, depun
bilanţuri numai 11.989. Situaţia este mai gravă
în cazul celor cca 3.500 de firme, care figurează
active din punct de vedere juridic, dar inexistente
când numărăm firmele care au depus BVC. Această
situaţie se complică prin faptul că ele sunt
înregistrate active, adică produc, au afaceri,
salariaţi și plătesc obligaţii către stat. Toţi cei
dinainte, mai ales ONRC și OJRC prin lege sunt
obligaţi ca prin deschiderea unor procese să
determine existenţa sau inexistenţa,
funcţionalitate sau nefuncţionalitatea acestor
firme pe teritoriul românesc.

Continuare în pag. a  3-a
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Anomaliile devin mai interesante, când, din cele 11.989 de firme
depunătoare de bilanţuri, numai 9.272 de firme au cifră de afaceri. Restul
de 2.717 firme lucrează fără cifră de afaceri, sunt în stand by.

Dacă adâncim analiza făcută pe softul topului constatăm că pe lângă
cele 2.717 firme fără cifră de afaceri, sunt 6.836 firme care nu raportează
profit brut și alte 1.565 nu au înregistrat profit brut și nici pierderi brute.
Existenţa unor astfel de companii se găsește numai în lumea a III-a a
civilizaţiei economice.

Numărul de salariaţi înregistraţi în activitatea firmelor reprezintă 40%
din populaţia economică activă.

De aceea, socotim că topurile firmelor suferă de niște lipsuri grave,
privind raportările prin BVC a realizărilor și este necesar ca Ministerul
Finanţelor, prin instituţiile din teritoriu, ONRC prin OJRC, CCI a României
prin CCIT să se așeze la o masă comună pentru găsirea răspunsurilor la

aceste anomalii, care arată pierderi colosale în economie, cauzate de
neefectuarea controlului de către cei îndrituiţi să controleze anual existenţa
sau inexistenţa firmelor și a stării lor de funcţionare, iar cele care nu
funcţionează să fie trimise în insolvenţă, conform prevederilor legale sau
să fie închise conform L. 26/1990 cu completările și modificările ulterioare.

Mai există o categorie, cea a persoanelor fizice care efectuează acte
comerciale, în număr de 13.459 la data de 31.12.2016 în Maramureș. La
data acestui editorial nu avem informaţia de unde am putea lua date pe
care să le analizăm, să le introducem într-un cadrul legal în preocupările
noastre de analiză a judeţului. În acest sens, propunem ca CCI a României
și Ministerul Finanţelor, precum și alte instituţii la nivel naţional și judeţean,
să găsească căile și mijloacele de a lua în evidenţă aceste forme comerciale
și de afaceri, demne de luat în calculele PIB judeţean.

Atenţionăm cititorii că aceste anomalii le aducem la cunoștinţă în fiecare
an factorilor de răspundere și control a statului, dar „fără succes”!

Urmare din pag. a 2-a

Topul firmelor Maramureș - ediţia a XXIV- ediţia a XXIV- ediţia a XXIV- ediţia a XXIV- ediţia a XXIV-a-a-a-a-a

- Cel mai mare exportator
din judeţul Maramureș cu
capital autohton din mediul
rural din judeţul Maramureș:
Taparo SA

- Premiul pentru
Responsabilitate Socială:
Aramis Invest SRL

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

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

CERCETARE-DEZVOLTARE SI

HIGH-TECH
Fabricarea calculatoarelor si a

echipamentelor periferice (CAEN 2620)
Microintreprinderi
1. LIGHT SPEED COMPUTERS SRL - Baia
Mare

Activitati de editare a altor produse
software (CAEN 5829)

Intreprinderi mijlocii
1. INDECO SOFT SRL - Baia Mare
Microintreprinderi
1. RPK SOFTWARE SRL - Baia Mare
Activitati de telecomunicatii prin retele

cu cablu (CAEN 6110)
Microintreprinderi
1. CANAL 7 SRL, STUDIOUL DE TELEVIZIUNE
TL+ MARAMURES - Baia Mare

Activitati de realizare a soft-ului la
comanda (software orientat client)

(CAEN 6201)
Microintreprinderi
1. ARHIMEDES SRL - Baia Mare

Alte activitati de servicii privind
tehnologia informatiei (CAEN 6209)

Intreprinderi mijlocii
1. REPKA ELECTRONICS SRL - Baia Mare

INDUSTRIE
Extractia pietrei ornamentale si a

pietrei pentru constructii, extractia
pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a

ardeziei (CAEN 0811)
Intreprinderi mici
1. STUR SRL - Baia Mare

Fabricarea produselor din carne
(inclusiv din carne de pasare) (CAEN 1013)
Intreprinderi mari
1. FERMA ZOOTEHNICA SRL - Baia Mare

Fabricarea produselor lactate si a
branzeturilor (CAEN 1051)

Intreprinderi mijlocii
1. ROXAR PROD-COM SRL - Cernesti
Intreprinderi mici
1. OBLAZA SRL - Bârsana

Fabricarea inghetatei (CAEN 1052)
Intreprinderi mici
1. DIANY-COM SRL - Recea
Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor
si a produselor proaspete de patiserie

(CAEN 1071)
Intreprinderi mijlocii
1. BIZO TRADE SRL - Baia Mare
Intreprinderi mici
1. ANDANA PAN SRL - Baia Mare

Distilarea, rafinarea si mixarea

Premierea celor mai performante firme din judeţul Maramureș
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Microintreprinderi
1. DISTILERIA VOICA SRL - Chechis

Fabricarea de articole
confectionate din textile (cu

exceptia imbracamintei si
lenjeriei de corp) (CAEN 1392)

Intreprinderi mari
1. VALMEDY PROD SRL - Sighetu
Marmatiei
Intreprinderi mici
1. ANA ACT DECOR SRL - Baia Sprie

Fabricarea de articole de
imbracaminte pentru lucru

(CAEN 1412)
Intreprinderi mici
1. ITDOR CONCEPT SRL - Baia Mare
Microintreprinderi
1. ITDOR COMPANY SRL - Baia Mare

Fabricarea altor articole de
imbracaminte (exclusiv lenjeria de

corp) (CAEN 1413)
Intreprinderi mari
1. STIL AURA SRL - Baia Mare
Intreprinderi mijlocii
1. SOCIETATE COOPERATIVA
MESTESUGAREASCA UNIREA - Baia Mare

Fabricarea altor articole de
imbracaminte si accesorii n.c.a.

(CAEN 1419)
Intreprinderi mijlocii
1. RACIDO PROD COM SRL - Baia Mare
Taierea si rindeluirea lemnului (CAEN 1610)
Intreprinderi mari
1. KARELIA - UPOFLOOR SRL - Satulung
Fabricarea altor elemente de dulgherie si
tamplarie, pentru constructii (CAEN 1623)

Intreprinderi mici
1. MECANOPLAST SRL - Tautii-Magheraus
Alte activitati de tiparire n.c.a. (CAEN 1812)
Intreprinderi mici
1. CECONII SRL - Recea
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Fabricarea altor produse
chimice n.c.a. (CAEN 2059)

Intreprinderi mijlocii
1. 4 BRANDS SRL - Baia Mare
Fabricarea altor produse din

cauciuc (CAEN 2219)
Intreprinderi mari
1. OPTIBELT POWER
TRANSMISSION SRL  - Tautii-
Magheraus
Fabricarea altor produse din
material plastic (CAEN 2229)

Intreprinderi mijlocii
1. GIMPLAST SRL - Baia Mare
Fabricarea produselor din beton pentru

constructii (CAEN 2361)
Intreprinderi mici
1. FORTE GRUP SRL - Baia Mare

Fabricarea betonului (CAEN 2363)
Intreprinderi mijlocii
1. TRUCK SPED SRL - Sarbi

Metalurgia aluminiului (CAEN 2442)
Intreprinderi foarte mari
1. UNIVERSAL ALLOY CORPORATION
EUROPE SRL - Dumbravita

Fabricarea de constructii metalice si
parti componente ale structurilor

metalice (CAEN 2511)
Intreprinderi mari
1. RAMIRA SA - Baia Mare

Fabricarea articolelor de feronerie
(CAEN 2572)

Intreprinderi mijlocii
1. COMERPAN SRL - Sighetu Marmatiei
Fabricarea articolelor din fire metalice;

fabricarea de lanturi si arcuri
(CAEN 2593)

Intreprinderi mijlocii
1. COSMA ROMANIA SRL - Baia Mare
Intreprinderi mici
1. ATROM IMPEX SRL - Baia Mare
Fabricarea de suruburi, buloane si alte
articole filetate; fabricarea de nituri si

saibe (CAEN 2594)
Intreprinderi mijlocii
1. MECANICA-SIGHETU SA  -  Sighetu
Marmatiei

Fabricarea altor articole din metal
n.c.a. (CAEN 2599)

Intreprinderi mijlocii
1. BLACHOTRAPEZ SRL - Baia Mare

Fabricarea de instrumente si
dispozitive pentru masura,

verificare, control, navigatie
(CAEN 2651)

Intreprinderi mici
1. PRIMATECH SRL - Baia Mare

Fabricarea aparatelor de
distributie si control a

electricitatii (CAEN 2712)
Intreprinderi foarte mari
1. EATON ELECTRO PRODUCTIE SRL
- Sarbi
Intreprinderi mari
1. ELECTRO SISTEM SRL - Baia Mare

Fabricarea altor echipamente electrice
(CAEN 2790)

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

Fabricarea altor masini si utilaje de
utilizare generala n.c.a. (CAEN 2829)

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

Fabricarea altor masini si utilaje
specifice n.c.a. (CAEN 2899)

Intreprinderi mijlocii
1. DELTA ENGINEERING AUTOMATION SRL
- Merisor - Tautii-Magheraus

Fabricarea de mobila n.c.a.
(CAEN 3109)

Intreprinderi foarte mari
1. ARAMIS INVEST SRL - Baia Mare
2. TAPARO SA - Borcut
3. PLIMOB SA - Sighetu Marmatiei
Intreprinderi mijlocii
1. LAGUNA SERV SRL - Sighetu Marmatiei
2. MOBAM SA - Baia Mare
Intreprinderi mici
1. GHISE DESIGN SRL - Recea
Microintreprinderi
1. KLAR DESIGN SRL - Baia Mare

AGRICULTURA, SILVICULTURA,

PESCUIT
Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi,

capsunilor, nuciferilor si a altor pomi
fructiferi (CAEN 0125)

Microintreprinderi
1. VOLS BLUEBERRIES SRL - Baia Mare

Premierea celor mai performante firme din judeţul Maramureș
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(CAEN 0142)

Intreprinderi mici
1. COW CENTER SRL - Sacalaseni

Cresterea porcinelor
(CAEN 0146)

Intreprinderi mici
1. AGRO PIG SRL - Baia Mare

CONSTRUCTII
Lucrari de constructii a
cladirilor rezidentiale si

nerezidentiale (CAEN 4120)
Intreprinderi mijlocii
1. FLAMGARD IMPEX SRL - Recea

Intreprinderi mici
1. TAFFO SRL - Baia Mare
2. QUALITY CONSTRUCT SRL - Tamaia

Lucrari de constructii a drumurilor si
autostrazilor (CAEN 4211)

Intreprinderi mijlocii
1. DRUSALCONSTRUCT SA - Baia Mare
2. DRUMURI-PODURI MARAMURES SA -
Baia Mare
Intreprinderi mici
1. RIMPEX GROUP SRL - Baia Mare
Microintreprinderi
1. CMC MONUMENTAL SRL - Carbunari

Lucrari de instalatii electrice
(CAEN 4321)

Intreprinderi mici
1. ELECTROCENTER DUE SRL - Baia Mare

Lucrari de instalatii sanitare, de
incalzire si de aer conditionat

(CAEN 4322)
Intreprinderi mijlocii
1. ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII SA -
Baia Mare
Intreprinderi mici
1. ALAVAL PROD COM SRL - Dumbravita
2. I.C.E.P. SRL - Busag

SERVICII
Repararea masinilor (CAEN 3312)

Microintreprinderi
1. URVAS INFRA SRL - Sighetu Marmatiei
Repararea echipamentelor electronice

si optice (CAEN 3313)
Intreprinderi mici
1. ELMED SRL - Baia Mare

Captarea, tratarea si distributia apei
(CAEN 3600)

Intreprinderi mari
1. VITAL SA - Baia Mare

Colectarea deseurilor
nepericuloase (CAEN 3811)

Intreprinderi mijlocii
1. DRUSAL SA - Baia Mare

Recuperarea materialelor
reciclabile sortate (CAEN 3832)

Intreprinderi mici
1. CALEX SRL - Satu Nou de Jos

Dezvoltare (promovare)
imobiliara (CAEN 4110)

Intreprinderi mici
1. HOFER-H.I. SRL - Baia Mare
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Transporturi urbane, suburbane si
metropolitane de calatori (CAEN 4931)

Intreprinderi mari
1. URBIS SA - Baia Mare
Transporturi rutiere de marfuri (CAEN 4941)
Intreprinderi mijlocii
1. HAGERO SRL - Sarbi

Alte activitati anexe transporturilor
(CAEN 5229)

Intreprinderi mici
1. MARASPED INTERTRANS SRL - Baia Mare
Activitati de editare a ziarelor (CAEN 5813)
Intreprinderi mici
1. GRAIUL MARAMURESULUI SRL - Baia
Mare
Activitati ale agentiilor de stiri (CAEN 6391)
Microintreprinderi
1. ZIARMM SRL - Baia Mare

Cumpararea si vanzarea de
bunuri imobiliare proprii

(CAEN 6810)
Intreprinderi mici
1. RETAIL DEVELOPMENT INVEST 1
SRL - Baia Mare

Agentii imobiliare (CAEN 6831)
Microintreprinderi
1. JAKA SERV SRL - Baia Mare
Activitati de consultanta pentru

afaceri si management
(CAEN 7022)

Intreprinderi mici
1. IT & AGRO CONSULT SRL-D - Baia
Mare
Microintreprinderi
1. ARISTOCRAT SRL - Baia Mare

Activitati de inginerie si consultanta
tehnica legate de acestea (CAEN 7112)

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

(CAEN 7120)
Microintreprinderi
1. STYL SICAR SRL - Baia Mare
Activitati ale agentiilor de publicitate

(CAEN 7311)
Microintreprinderi
1. DIVAS SRL - Baia Mare
2. INSIDE MEDIA SRL - Baia Mare
3. ATELIER-PIN SRL - Baia Mare
3. ELSYLINE SRL - Baia Mare

Servicii de reprezentare media
(CAEN 7312)

Microintreprinderi
1. SOCIAL MEDIA PROMOTIONS SRL - Baia
Mare

Activitati de traducere scrisa si orala
(interpreti) (CAEN 7430)

Microintreprinderi
1. IMPERIA STAR BZN SRL - Baia Mare

Premierea celor mai performante firme din judeţul Maramureș
Urmare din pag. a 4-a Activitati veterinare (CAEN 7500)

Microintreprinderi
1. ANCAFARMVET SRL - Baia Mare
Scoli de conducere (pilotaj) (CAEN 8553)

Microintreprinderi
1. AUTO-TICU SRL - Baia Mare

Activitati de asistenta spitaliceasca
(CAEN 8610)

Microintreprinderi
1. CLINICA SFÂNTA MARIA SRL - Baia Mare
Alte activitati referitoare la sanatatea

umana (CAEN 8690)
Microintreprinderi
1. R.M.N CASA RUSU SRL - Baia Mare

Repararea calculatoarelor si a
echipamentelor periferice (CAEN 9511)

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

COMERT
Comert cu amanuntul de piese si

accesorii pentru autovehicule
(CAEN 4532)

Microintreprinderi
1. M.S.I.GUTAIUL GRUP SRL - Baia Mare

Intermedieri in comertul cu produse
diverse (CAEN 4619)

Microintreprinderi
1. INTER FORESTA SRL - Baia Mare

Comert cu ridicata cu cafea, ceai,
cacao si condimente (CAEN 4637)

Microintreprinderi
1. SICHER IMPEX SRL - Baia Mare

Comert cu ridicata nespecializat de
produse alimentare, bauturi si tutun

(CAEN 4639)
Intreprinderi mici
1. NUTAL IMPEX SRL - Baia Mare

Comert cu ridicata al produselor
cosmetice si de parfumerie (CAEN 4645)
Intreprinderi mici
1. WIGMOND SRL - Baia Mare

Comert cu ridicata al produselor
farmaceutice (CAEN 4646)

Intreprinderi mijlocii
1. MARAVET SA - Baia Mare
Comert cu ridicata al altor bunuri de uz

gospodaresc (CAEN 4649)
Microintreprinderi
1. OFFICE CENTER SRL - Recea

Comert cu ridicata al calculatoarelor,
echipamentelor periferice si

software-ului (CAEN 4651)
Microintreprinderi
1. ONE-IT SRL - Baia Mare

Comert cu ridicata al altor masini si
echipamente (CAEN 4669)

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

Comert cu ridicata nespecializat
(CAEN 4690)

Intreprinderi mici
1. MEDIAPRESS SRL - Baia Mare
2. CIRUELAS COM SRL - Berinta

Comert cu amanuntul in magazine
nespecializate, cu vanzare

predominanta de produse alimentare,
bauturi si tutun (CAEN 4711)

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

Comert cu amanuntul al
calculatoarelor, unitatilor

periferice si software-ului in
magazine specializate

(CAEN 4741)
Microintreprinderi
1. VLAROX FISCAL SRL - Baia Mare

Comert cu amanuntul al
articolelor de fierarie, al

articolelor din sticla si a celor
pentru vopsit, in magazine

specializate (CAEN 4752)
Microintreprinderi
1. AZAPIND SRL - Viseu de Sus

Comert cu amanuntul al
mobilei, al articolelor de iluminat si al

articolelor de uz casnic n.c.a., in
magazine specializate (CAEN 4759)

Intreprinderi mici
1. ELECTROCENTER SRL - Baia Mare

Comert cu amanuntul al cartilor, in
magazine specializate (CAEN 4761)

Intreprinderi mici
1. MARA-LIBRIS SA - Baia Mare
Comert cu amanuntul al altor bunuri noi,

in magazine specializate (CAEN 4778)
Microintreprinderi
1. ATENA-LUX SRL - Baia Mare
2. SESSLER IMPEX SRL - Baia Mare

TURISM
Hoteluri si alte facilitati de cazare

similare (CAEN 5510)
Intreprinderi mijlocii
1. TURIST SUIOR SRL - Baia Sprie
2. COMPLEX MARA SA - Baia Mare

Facilitati de cazare pentru vacante si
perioade de scurta durata (CAEN 5520)

Microintreprinderi
1. EXPRES LA PALAGUTA SRL - Baia Mare

Restaurante (CAEN 5610)
Intreprinderi mici
1. NORTH EXCLUSIVE SRL - Baia Mare

Activitati ale tur-operatorilor
(CAEN 7912)

Microintreprinderi
1. SFARA TOURS BAIA MARE SRL - Baia Mare



HERMES CONTACT6

Rivulus Dominarum®

Oaspeţi la Rivulus Dominarum

Rivulus Dominarum®

EDIŢIE JUBILIARĂ

Ediţia a XXV-a a manifestării Rivulus
Dominarum a fost organizată în perioada
6-8 octombrie 2017 și s-a bucurat de
participarea a 40 de firme din Ucraina,
Bihor, București, Cluj, Dâmboviţa, Iasi,
Maramureș, Salaj  s i  Satu Mare. 

Firmele cu stand in cadrul expozitiei au fost:
� 4 Brands SRL - Producător de saltele
� Agromix LT SRL - Utilaje agricole
� Alma General Electric SRL -

Sisteme de energie din surse
regenerabile cu panouri fotovoltaice
si panouri solare termice
� Ardudana SRL - Mobila
� Asociataia Sahaja Yoga -
� Auto Becoro SRL - Dealer

Nisan, Renault si Dacia
� Bronko Serv SRL -

Comercializează haine de bărbaţi
� Bulibia Flor SRL-D -

Comercializează haine de dama
� Carpeta.Ro Grup SRL - Covoare
� Confstar SA - Producător de

îmbrăcăminte
� Coramet Import Export SRL -

Producător și distribuitor de lacuri și vopsele
� Dely Style SRL - Confecţii dama
� Energo Granula SRL - Producător de

PAL, HDF si MDF
� Evibeco Fin SRL - Produse certificate

BIO pentru sănătatea ta
� Grupul Ziariștilor donatori de Sânge

- Asociatie neguvernamentala
� Icosil Com SRL - Producator de

încălţăminte
� Iris Convet SRL - Obiecte sanitare

personalizate

� Lodenfrey Romserv SRL - Producător
haine bărbaţi
� Macesan Claudia - Încălţăminte
� Mobam SA - Producător de mobilă
� Office Center SRL (Compact) -

Produse de birotica și papetărie
� Patria Credit SA - Servicii bancare
� Rogojan Calin - Încălţăminte
� Selaru Anca Elena - Încălţăminte
� Simon Shoes SRL - Încălţăminte
� Sirtur SRL - Bijuterii cu cristale

swarovschi
� Smetan Nutri Tiger SRL - Produse

nutritive cu aloe vera
� Solarcenter  Renerg SRL - Distribuitor

panouri fotovoltaice
� Termo Decor SRL - Șeminee
� Totalgroup Prodimpex SRL - Confecţii

textile
� Urbis SA - Transport persoane,

ITP publicitate
� Virsteana Serv SRL - Producător

de mobilă
� Zen Mobila SRL - Importator

mobila Germania
� ZF TRW - Sisteme de securitate

auto

Meșteri populari
� Roman Florica
� Pop Maria
� Toldișan Vera
� Groza Ștefan
� Borodi Vasile

Urmare din pag. 1

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

Cu ocazia celei de-a XXV-a ediţii, jubiliare, a Târgului
Internaţional Rivulus Dominarum, la invitaţia Camerei de

Comerţ și Industrie Maramureș a avut loc și vizita delegaţiilor
Camerei de Comerţ și Industrie Jasz-Nagykun-Szolnok - condusă
de Andras Sziraki - președinte și a Camerei de Comerţ și Industrie
Cernăuţi condusă de Vasyl Liahovici - președinte.

 Programul delegaţiilor străine, pentru zilele de 6-7 octombrie
2017, a cuprins:
� Participarea la deschiderea oficială a Târgului urmată de

vizitarea acestuia. În cadrul festivităţii deschiderii oficiale
Gheorghe Marcaș, președintele CCI Maramureș, a înmânat
Diploma de  excelenţă, pentru parteneriat timp de 25 de ani,
Camerei de Comerţ ș i
Industr ie Jasz-Nagykun-
Szolnok și Diploma Jubiliară,
Camerei de Comerţ ș i
Industrie Cernăuţi.
� Discuţi i  B2B cu

reprezentanţi i  f i rmelor
expozante pentru  identificarea
posibilităţilor de colaborare cu
firme din regiunea Cernăuţi
respectiv Jasz-Nagykun-
Szolnok. De menţionat faptul
că pentru o parte din firmele
expozante, a căror ofertă este
de interes pentru regiunea

Cernăuţi, s-a lansat invitaţia de participare
în vara anului 2018 la Târgul Internaţional
de Sf. Petru care se organizează anual, în
luna iulie, la Cernăuţi, târg la care an de an
participă sute de firme din Europa și nu
numai.

� Vizite la firme pentru o cunoaștere mai bună, la faţa locului,
a firmelor românești.
� Discuţii la nivelul conducerilor celor trei Camere, pentru

găsirea de noi activitâţi comune care să contribuie la dezvoltarea
schimburilor comerciale între oamenii de afaceri din cele trei
regiuni. În cadrul discuţiilor, un loc aparte a fost  rezervat
identificării, de către fiecare Cameră, a programelor de finanţare
europeană în cadrul cărora Camerele sunt eligibile și pot depune
proiecte în parteneriat.
� Semnarea, în 7 octombrie, la sediul CCI Maramureș, de

către Gheorghe Marcaș - președintele CCI Maramureș și Vasyl
Liahovici - președintele CCI Cernăuţi, a Acordului  de colaborare

între cele două Camere.
� Schimb de experienţă

între CCI Maramureș și CCI
Jasz-Nagykun-Szolnok cu un
accent deosebit pe modul în
care este implicată CCI Jasz-
Nagykun-Szolnok  în
desfășurarea învăţământului
profesional dual.

Cele două zile de activităţi
comune ale celor trei Camere
se vor reflecta cu certitudine
în acţiunile/ evenimentele
comune ce vor fi organizate în
anul 2018.
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Rivulus Dominarum®

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

Cu ocazia celei de-a XXV-a editie
a expoziţiei Rivulus Dominarum din

acest an, CCI Maramureș a primit vizita
delegaţiei Camerei de Comerţ si Industrie
din Cernăuţi (Ucraina), condusă de domnul
Președinte Vasyl Liahovich.

În cadrul vizitei, între Camera de Comerţ
si Industrie din Cernăuţi și Camera de
Comerţ și Industrie și Maramureș s-a
încheiat un Acord de colaborare în intenţia
menţinerii legăturilor istorice și tradiţionale
și a dezvoltării relaţiilor de prietenie.

O nouă serie de curs Cadru tehnic PSI
La sediul CCI Maramureș s-a

desfășurat în perioada 18.09 -
13.10.2017 a doua serie a cursului
CADRU TEHNIC cu atribuţii în
domeniul prevenirii și stingerii
incendiilor - PSI (cod COR: 541902).
Cursul se adresează instituţiilor
publice și operatorilor economici care
au obligaţia, conform Legii 307/
2006 actualizată (art. 12 alin. 1) să
angajeze cel puţin un cadru tehnic sau
personal de specialitate cu atribuţii
în domeniul apărării împotriva
incendiilor, atestaţi potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul
General.

Tematica cursului a respectat programa specifică și, din temele
abordate amintim: Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor;
Prevederi specifice privind apărarea împotriva incendiilor;
Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă; Planurile
de protecţie împotriva incendiilor; Planificarea și executarea
exerciţiilor privind modul de acţiune în caz de incendiu. a fost detaliată
într-un suport de curs pus la dispoziţia participanţilor în format
electronic. Suportul de curs cu toată tematica, furnizat participanţilor
în format electronic, a prezentat în final bibliografia cu toate
reglementările legale în domeniu și alte materiale necesare

aprofundării cunoștinţelor prezentate
la curs.

În urma absolvirii cursului
participanţii au obţinut următoarele
competenţe specifice: Planificarea
activităţii de prevenire si stingere a
incendiilor; Organizarea activităţii de
apărare împotriva incendiilor;
Monitorizarea activităţii de prevenire
si stingere a incendiilor; Elaborarea
documentelor specifice activităţii de
PSI; Instruirea salariaţilor în domeniul
prevenirii si stingerii; Controlul

modului de respectare a măsurilor de prevenire și stingere a
incendiilor; Acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii
critice.

La aceasta serie de curs au participat 14 persoane din cadrul
următoarelor firme și instituţii: URBIS SA; MSI GUTÂIUL GRUP SRL;
CURTEA DE CONTURI; AC HELCOR SRL; R & B COM SRL;
EUROMEDICA ADMINISTRATOR SA; ELECTRO SISTEM SRL;
ROMÂNIA HYPERMARCHE SRL; NEFROMED DIALYSIS CENTER
SRL; FUNDAŢIA SF. ANTON DE PADUA ULMENI; PRIMĂRIA BĂIŢA
DE SUB CODRU; MARAVET SA, dar și persoane fizice. Examenul de
absolvire, care a constat dintr-o probă practică (sub forma unei lucrări)
și probă teoretică (test grilă) a avut loc în data de 17 octombrie 2017.

Colaborare între CCI Cernăuţi și CCI Maramureș
Acordul a fost semnat de domnul
Vasyl Liahovich, din partea CCI
Cernăuţi și de domnul Gheorghe
Marcaș din partea CCI
Maramureș. Obiectul acordului
este colaborarea directă dintre
părţi, având la bază beneficii
mutuale în scopul promovării
relaţiilor economice, știinţifice,
tehnice și informaţionale între
companii din Ucraina și România.
Pentru îndeplinirea obiectivelor
părţ i le semnatare își vor

fundamenta relaţiile pe
principiile parteneriale și vor
asigura protejarea intereselor
comune în conformitate cu
legislaţia în vigoare din cele două
ţări.

Cele două Camere de Comerţ
și Industrie se angajează să
promoveze și să organizeze:

- prezentări, expoziţii, seminarii,
conferinţe, întâlniri de afaceri,
etc;

- servicii de identificare și

selecţie a partenerilor de afaceri;
- servicii de consultanţă și informare în

afaceri;
- eleborarea cererilor pentru proiecte de

finanţare, realizarea comună a programelor
de finaţare;

- schimburi de informaţii legislative
referitoare la activităţile de comerţ exterior.

Acest Acord este baza pentru încheierea
altor acorduri de colaborare pe domenii
specifice de activitate, daca părţi le
considera ca este necesar.
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Curs de pregătire teoretică în vederea reautorizarii electricienilor

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

Curs CONTABIL

“INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ȘI

SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ”

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș este
autorizată de Autoritatea Naţională de Reglementare
în Domeniul Energiei (ANRE) să organizeze cursuri de
pregătire teoretică în vederea reautorizarii/autorizării
electricienilor (gradul I, II și III)

Cursul se adresează electricienilor care doresc
prelungirea valabilităţii autorizaţiei ANRE și electricienilor
care își propun să susţină examenul de autorizare ANRE.
Obiectivul cursului a fost de actualizare și completare a
cunoștinţelor de specialitate, cunoștinţelor în domeniul
legislativ, al regulamentelor și al normativelor specifice.

În perioada 16 octombrie - 08 noiembrie 2017, Camera de
Comerţ și Industrie Maramureș organizează o nouă serie de curs
pentru ocupaţia “INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ȘI
SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ” (COD COR 325723).

Cursul este organizat la sediul CCI Maramureș, de luni până joi,
și a fost susţinut de către specialiști în domeniul securităţii și
sănătăţii în muncă, inspectori în cadrul corpului de control al
Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș.

La curs au participat un număr de 13 persoane, din diverse
domenii de activitate.

În următoarea perioadă va fi organizat examenul final al cursului,
în urma căruia absolvenţii vor primi certificate de absolvire cu
recunoaștere naţională și vor fi capabili: *Să realizeze activităţi de prevenire și protecţie; *Să realizeze semnalizări de
securitate și/sau de sănătate la locurile de muncă; *Să instruiască lucrătorii în domeniul securităţii și sănătăţii în
muncă; *Să informeze lucrătorii în domeniul securităţii și sănătăţii în muncă; *Să stabilească mijloacele materiale și
tehnice necesare sănătăţii în muncă; *Să prevină accidentele de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale; *Să participe la
cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă; *Să verifice respectarea prevederilor legale în
domeniul securităţii și sănătăţii în muncă; *Să monitorizeze activităţile de evacuare și intervenţie în situaţii de urgenţă.

În perioada 16 octombrie - 09

noiembrie 2017 se desfășoară o nouă
serie de curs pentru ocupaţia “CONTABIL”
COD COR: 331302, curs organizat de către
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Conţinutul cursului acoperă integral tematica și bibliografia
recomandată de ANRE.

În perioada 13 - 15 octombrie 2017 s-a organizat o nouă
serie de curs la care au participat persoane din cadrul
f irmelor AMISA PROIECT SRL; AMI SA; QUALITY
CONSTRUCT SRL; TEHNO-SINAPTIC SRL dar și persoane
fizice care doresc să-și prelungească legitimaţia de
electrician autorizat. În urma evaluării și testării
cunoștinţelor, conform reglementărilor ANRE, toţi
participanţii au obţinut certificatele de absolvire
necesare la depunerea dosarelor la ANRE.
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Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
în cadrul Academiei de Management
pentru IMM-uri.

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 12
persoane.

Tematica abordată în
cadrul acestui curs este:
* C o n t a b i l i t a t e a
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, absolvenţii vor
obţine următoarele competenţe:
*Întocmirea/completarea 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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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

Cursuri - Auditor intern pentru sisteme de management
Organizaţiile (firme, instituţii, ONG-uri)

care au implementat sau vor să
implementeze unul sau mai multe sisteme
de management (calitate, mediu etc.), au
obligaţia să “efectueze audituri interne la
intervale planificate” (cerinţa standardului
ISO 9001:2015, cap. 9.2.1).

Pentru a veni în sprijinul acestor organizaţii,
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
în cadrul Academiei de Management
pentru IMM, în colaborare cu Academia
TÜV Rheinland România, a organizat
în perioada 23 - 26 octombrie 2017
urmatoarele cursuri:
� Auditor intern pentru sisteme

de management ai calitatii (conform
ISO 19011 și ISO 9001)
� Auditori interni pentru sisteme

de management de mediu (conform
ISO 19011 și ISO 14001)

Prima zi de curs a fost dedicată
Sistemului de management de mediu
și a cuprins următoarele teme:

obiective, competenţe, noţiuni introductive
și prezentarea detaliată a standardului SR
EN ISO 14001:2015 cu structura cadru
de bază: Contextul organizaţiei;
Leadership; Planificare; Suport; Operare;
Evaluarea perfocmanţei; Îmbunătăţire.

În a doua zi s-a prezentat în aceeași
structură Sistemul de management al calităţii
pe baza standardului SR EN ISO
9001:2015. Și în prima zi și în a doua zi
s-au prezentat studii de caz și s-a făcut o

evaluare a cunoștinţelor (cu întrebări tip
grilă)

A treia zi și a patra zi 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.

Organizat în acest fel, în 4 zile s-a
putut participa la 2 cursuri. Au
participat la aceste cursuri 14 persoane
din cadrul f i rmelor: EATON
ELECTRO PRODUCŢIE SRL;
SAMDAMGIFTS SRL; RAMIRA
SA; AMI SA; VITAL SA;
GENŢIANA SRL; URBIS SA; AC
HELCOR SRL, dar și persoane fizice.
Toţi participanţii au obţinut punctajul
necesar obţinerii certificatului emis de
TÜV Rheinland România.

Ziua Naţională a Produselor Agroalimentare Românești - ediţia I
Prima ediţie a Zilei Naţionale a Produselor Agroalimentare

Românești s-a desfășurat în 10 octombrie 2017, sub sloganul „Trăiește
sănătos - Mănâncă românește” în organizarea Direcţiei pentru
Agricultură Maramureș și a reunit în sala ”Bogdan Vodă” a Consiliului
Judeţean Maramureș reprezentanţi ai Consiliului Judeţean
Maramureș, Direcţiei pentru Agricultură Maramureș, Camerei de
Comerţ și Industrie Maramureș, Inspectoratului Școlar Judeţean
Maramureș, Federaţiei APA Transilvania, Asociaţiei Producătorilor de
Produse Tradiţionale, DSVSA Maramureș, ai unor administraţii locale,
GAL-uri, ai unor instituţii de învăţământ liceal, ai firmelor de profil și nu
în ultimul rând ai presei.

Instituită în baza Legii 168/2017 ziua de
10 octombrie este declarată începând cu
acest an „Ziua naţională a produselor
agroalimentare românești” și are
drept scop „promovarea produselor
agroalimentare românești și câștigării
încrederii consumatorului”. Actul
normativ mai sus-menţionat precizează
cerinţele de îndeplinit pentru a fi
considerat produs agroalimentar
românesc și anume „produsul obţinut pe
teritoriul naţional din materii prime de
bază provenite în proporţie de 100% din fermele din România și are
inscripţionat pe etichetă drapelul României”.

Programul manifestării a cuprins comunicări, informări legate de
importanţa ce trebuie acordată informării, promovării și sprijinirii
producătorilor de produse agroalimentare românești de interes pentru
tematica manifestării astfel încât numărul consumatorilor pentru
produsele agroalimentare românești să crească. Trebuie subliniat
faptul că elevii prezenţi în număr mare la eveniment au fost foarte
interesaţi de temele prezentate dar și de dezbaterile pe marginea
acestora fapt îmbucurător și care poate reprezenta o certitudine că

într-adevăr sloganul acestei prime ediţii se poate pune în practică.
În intervenţia sa, reprezentantul CCI Maramureș a punctat câteva

aspecte și propuneri legate de promovarea produselor
agroalimentare în dezvoltarea localităţilor maramureșene.

Dintre acestea amintim:
- Asocierea producătorilor și pe grupe de produse în asociaţii active

puternice prin care toţi membrii să beneficieze de suport tehnic și
financiar pentru instruire, consultanţă, aprovizionare - achiziţii în condiţii
avantajoase, desfacere, dobândirea protecţiei denumirii produselor;
să poată accesa mai eficient fonduri nerambursabile europene.

Producătorii, membri ai asociaţiilor, să
cunoască, înveţe și să prezinte
„povestea” produselor pe care le
realizează - căci este binecunoscut că o
poveste bine știută și prezentată vinde
foarte bine produsul.

- Promovarea produselor
agroalimentare tradiţionale să fie
susţinută de întreaga comunitate:
autorităţi judeţene, locale, instituţii de
învăţământ, de cult, societatea civilă;

- Autorităţile locale/ judeţene să poată
asigura facilităţi tip programe de

finanţare pentru asociaţiile de producători, în vederea susţinerii
dobândirii protecţiei denumirii produselor, al etichetării acestora, al
spaţiilor pentru înfiinţarea de magazine proprii pentru desfacerea
produselor, promovarea produselor agroalimentare tradiţionale în și
prin pensiunile/ unităţile de administraţie publică din zonă;

- Includerea în programele de finanţare de la bugetul de stat și a
produselor agroalimentare tradiţionale

- Organizarea anuală în perioada care să cuprindă și ziua de 10
octombrie a unei manifestări știinţifice și expoziţionale în domeniul
produselor agroalimentare românești și al turismului maramureșean.
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Acte normative publicate

în Monitorul Oficial
B R E V I A R
J UR I D I C
� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2856 din 02 Octombrie 2017. 2856 din 02 Octombrie 2017. 2856 din 02 Octombrie 2017. 2856 din 02 Octombrie 2017. 2856 din 02 Octombrie 2017

privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea

riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării

înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea

adăugată, pentru aprobarea Procedurii privind

evaluarea riscului fiscal pentru persoanele

impozabile care solicită înregistrarea în scopuri

de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316

alin. (1) lit. a) și c) și alin. (12) lit. e) din Legea

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru

aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere,

în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit

art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015

privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea

Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării

în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a

persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal

ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. (MO (MO (MO (MO (MO

nrnrnrnrnr. 0780 din 2017). 0780 din 2017). 0780 din 2017). 0780 din 2017). 0780 din 2017)

� OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 2853 din 29 Septembrie 2017. 2853 din 29 Septembrie 2017. 2853 din 29 Septembrie 2017. 2853 din 29 Septembrie 2017. 2853 din 29 Septembrie 2017

privind modificarea și completarea Ordinului

președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare

Fiscală nr. 3.845/2015 pentru aprobarea

procedurilor de înregistrare/modificare a

domiciliului fiscal, precum și pentru aprobarea

modelului și conţinutului unor formulare. (MO (MO (MO (MO (MO

nrnrnrnrnr. 0783 din 2017). 0783 din 2017). 0783 din 2017). 0783 din 2017). 0783 din 2017)

� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2541 din 28 Septembrie 2017. 2541 din 28 Septembrie 2017. 2541 din 28 Septembrie 2017. 2541 din 28 Septembrie 2017. 2541 din 28 Septembrie 2017

privind modificarea și completarea Ordinului

ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 pentru

aprobarea Normelor metodologice privind

utilizarea și completarea ordinului de plată pentru

Trezoreria Statului (OPT). (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0789 din 2017). 0789 din 2017). 0789 din 2017). 0789 din 2017). 0789 din 2017)

� OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 1690 din 27 Septembrie 2017. 1690 din 27 Septembrie 2017. 1690 din 27 Septembrie 2017. 1690 din 27 Septembrie 2017. 1690 din 27 Septembrie 2017

privind intrarea în vigoare a unor tratate

internaţionale. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0792 din 2017). 0792 din 2017). 0792 din 2017). 0792 din 2017). 0792 din 2017)

� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2779 din 28 Septembrie 2017. 2779 din 28 Septembrie 2017. 2779 din 28 Septembrie 2017. 2779 din 28 Septembrie 2017. 2779 din 28 Septembrie 2017

pentru aprobarea modelului și conţinutului

formularului 110 „Declaraţie de regularizare/

cerere de restituire privind impozitul pe venit

reţinut la sursă“.(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0793 din 2017). 0793 din 2017). 0793 din 2017). 0793 din 2017). 0793 din 2017)

� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 1238 din 27 Septembrie 2017. 1238 din 27 Septembrie 2017. 1238 din 27 Septembrie 2017. 1238 din 27 Septembrie 2017. 1238 din 27 Septembrie 2017

privind aprobarea Normelor metodologice pentru

aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de

Afaceri, Comerţ și Antreprenoriat a prevederilor

art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în

domeniul ajutorului de stat, precum și pentru

modificarea și completarea Legii concurenţei nr.

21/1996. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0793 din 2017). 0793 din 2017). 0793 din 2017). 0793 din 2017). 0793 din 2017)

� OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 4798 din 31 August 2017. 4798 din 31 August 2017. 4798 din 31 August 2017. 4798 din 31 August 2017. 4798 din 31 August 2017

privind aprobarea Contractului de pregătire

practică a elevilor din învăţământul dual. (MO (MO (MO (MO (MO

nrnrnrnrnr. 0795 din 2017). 0795 din 2017). 0795 din 2017). 0795 din 2017). 0795 din 2017)

� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2482 din 27 Septembrie 2017. 2482 din 27 Septembrie 2017. 2482 din 27 Septembrie 2017. 2482 din 27 Septembrie 2017. 2482 din 27 Septembrie 2017

privind procedura și condiţiile în care se

realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a

destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor

înregistraţi și a importatorilor autorizaţi. (MO (MO (MO (MO (MO

nrnrnrnrnr. 0796 din 2017). 0796 din 2017). 0796 din 2017). 0796 din 2017). 0796 din 2017)

� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 5976 din 18 Septembrie 2017. 5976 din 18 Septembrie 2017. 5976 din 18 Septembrie 2017. 5976 din 18 Septembrie 2017. 5976 din 18 Septembrie 2017

privind modificarea schemei de ajutor de minimis

„Diaspora Start Up“, aferentă Programului

operaţional Capital uman 2014-2020, axa

prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi“,

obiectivul specific 3.7 „Creșterea ocupării prin

susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol

din zona urbană“, aprobată prin Ordinul

ministrului fondurilor europene nr. 2.044/2016.

(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0796 din 2017). 0796 din 2017). 0796 din 2017). 0796 din 2017). 0796 din 2017)

� Ordonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nr. 68 din 05. 68 din 05. 68 din 05. 68 din 05. 68 din 05

Octombrie 2017Octombrie 2017Octombrie 2017Octombrie 2017Octombrie 2017 pentru completarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind

restituirea sumelor reprezentând taxa specială

pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe

poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile

poluante provenite de la autovehicule și timbrul

de mediu pentru autovehicule. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0797. 0797. 0797. 0797. 0797

din 2017)din 2017)din 2017)din 2017)din 2017)

� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 870 din 27 Iulie 2017. 870 din 27 Iulie 2017. 870 din 27 Iulie 2017. 870 din 27 Iulie 2017. 870 din 27 Iulie 2017 pentru

modificarea Ordinului ministrului sănătăţii, al

ministrului mediului și schimbărilor climatice

și al președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare

Veterinare și pentru Siguranţa Alimentelor nr.

10/205/19/2013 privind tarifele pentru plasarea

pe piaţă a produselor biocide și pentru solicitarea

privind înscrierea substanţelor active în anexa

nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de

aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005

privind plasarea pe piaţă a produselor biocide,

aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii

publice, al ministrului mediului și gospodăririi

apelor și al președintelui Autorităţii Naţionale

Sanitare Veterinare și pentru Siguranţa

Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007. (MO (MO (MO (MO (MO

nrnrnrnrnr. 0801 din 2017). 0801 din 2017). 0801 din 2017). 0801 din 2017). 0801 din 2017)

� OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 1259 din 29 Septembrie 2017. 1259 din 29 Septembrie 2017. 1259 din 29 Septembrie 2017. 1259 din 29 Septembrie 2017. 1259 din 29 Septembrie 2017

privind aprobarea Procedurii de implementare

a schemei de ajutor de minimis prevăzute în

cadrul Programului naţional multianual pentru

susţinerea meșteșugurilor și artizanatului. (MO (MO (MO (MO (MO

nrnrnrnrnr. 0806 din 2017). 0806 din 2017). 0806 din 2017). 0806 din 2017). 0806 din 2017)

� Ordonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nr. 72 din 05. 72 din 05. 72 din 05. 72 din 05. 72 din 05

Octombrie 2017Octombrie 2017Octombrie 2017Octombrie 2017Octombrie 2017 privind implementarea

Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii

de urgenţă „RO-ALERT“.(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0807 din. 0807 din. 0807 din. 0807 din. 0807 din

2017)2017)2017)2017)2017)

� OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 1295 din 10 Octombrie 2017. 1295 din 10 Octombrie 2017. 1295 din 10 Octombrie 2017. 1295 din 10 Octombrie 2017. 1295 din 10 Octombrie 2017

privind modificarea Schemei de ajutor de

minimis prevăzute în Programul pentru

stimularea înfiinţării întreprinderilor mici și

mijlocii „Start-up Nation - Romania“, aprobată

prin Ordinul ministrului pentru mediul de

afaceri, comerţ și antreprenoriat nr. 692/2017.

(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0808 din 2017). 0808 din 2017). 0808 din 2017). 0808 din 2017). 0808 din 2017)

� Ordonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nr. 73 din 05. 73 din 05. 73 din 05. 73 din 05. 73 din 05

Octombrie 2017Octombrie 2017Octombrie 2017Octombrie 2017Octombrie 2017 pentru completarea Legii nr.

202/2006 privind organizarea și funcţionarea

Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de

Muncă, precum și pentru modificarea art. 24

din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind

formarea profesională a adulţilor. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0808. 0808. 0808. 0808. 0808

din 2017)din 2017)din 2017)din 2017)din 2017)

� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2935 din 11 Octombrie 2017. 2935 din 11 Octombrie 2017. 2935 din 11 Octombrie 2017. 2935 din 11 Octombrie 2017. 2935 din 11 Octombrie 2017

privind modificarea și completarea Ordinului

președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare

Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului

și conţinutului formularelor utilizate pentru

declararea impozitelor și taxelor cu regim de

stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr(MO nr. 0812 din 2017). 0812 din 2017). 0812 din 2017). 0812 din 2017). 0812 din 2017)

� Ordonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nrOrdonanţă de urgenţă nr. 75 din 11. 75 din 11. 75 din 11. 75 din 11. 75 din 11

Octombrie 2017Octombrie 2017Octombrie 2017Octombrie 2017Octombrie 2017 pentru modificarea Ordonanţei

Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea

alternativă a litigiilor dintre consumatori și

comercianţi. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0812 din 2017). 0812 din 2017). 0812 din 2017). 0812 din 2017). 0812 din 2017)

� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2927 din 10 Octombrie 2017. 2927 din 10 Octombrie 2017. 2927 din 10 Octombrie 2017. 2927 din 10 Octombrie 2017. 2927 din 10 Octombrie 2017

privind procedura și condiţiile de aprobare a

transferului sumelor din contul de TVA. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr.....

0813 din 2017)0813 din 2017)0813 din 2017)0813 din 2017)0813 din 2017)

� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 2792 din 28 Septembrie 2017. 2792 din 28 Septembrie 2017. 2792 din 28 Septembrie 2017. 2792 din 28 Septembrie 2017. 2792 din 28 Septembrie 2017

pentru aprobarea Normelor tehnice de

înregistrare a exportatorilor în vederea emiterii

atestatelor de origine, declaraţiilor de origine și

declaraţiilor pe factură. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0813 din 2017). 0813 din 2017). 0813 din 2017). 0813 din 2017). 0813 din 2017)

� OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 2768 din 13 Octombrie 2017. 2768 din 13 Octombrie 2017. 2768 din 13 Octombrie 2017. 2768 din 13 Octombrie 2017. 2768 din 13 Octombrie 2017

pentru aprobarea Precizărilor privind formatul,

schema XSD și elementele extraselor de cont în

format electronic emise de unităţile Trezoreriei

Statului. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0819 din 2017). 0819 din 2017). 0819 din 2017). 0819 din 2017). 0819 din 2017)

� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 1372 din 17 Octombrie 2017. 1372 din 17 Octombrie 2017. 1372 din 17 Octombrie 2017. 1372 din 17 Octombrie 2017. 1372 din 17 Octombrie 2017

privind prorogarea termenului prevăzut la art. II

din Ordinul ministrului mediului, apelor și

pădurilor nr. 2.526/2016 pentru completarea

Metodologiei privind organizarea și funcţionarea

SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum

și structura și modalitatea de transmitere a

informaţiilor standardizate, aprobate prin Ordinul

ministrului delegat pentru ape, păduri și

piscicultură nr. 837/2014. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0825 din 2017). 0825 din 2017). 0825 din 2017). 0825 din 2017). 0825 din 2017)

� OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 2932 din 10 Octombrie 2017. 2932 din 10 Octombrie 2017. 2932 din 10 Octombrie 2017. 2932 din 10 Octombrie 2017. 2932 din 10 Octombrie 2017

Continuare în pag. a 12-a
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Acte normative publicate în

Monitorul Oficial

privind completarea unor acte normative în domeniul administrării și

monitorizării contribuabililor mari și mijlocii. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0828 din 2017). 0828 din 2017). 0828 din 2017). 0828 din 2017). 0828 din 2017)

� OrdinOrdinOrdinOrdinOrdin nrnrnrnrnr. 1023 din 05 Septembrie 2017 . 1023 din 05 Septembrie 2017 . 1023 din 05 Septembrie 2017 . 1023 din 05 Septembrie 2017 . 1023 din 05 Septembrie 2017 pentru aprobarea

Regulamentului de organizare și funcţionare al Registrului Naţional al Donatorilor

Voluntari de Celule Stem Hematopoietice. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0828 din 2017). 0828 din 2017). 0828 din 2017). 0828 din 2017). 0828 din 2017)

� Hotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nr. 764 din 11 Octombrie 2017. 764 din 11 Octombrie 2017. 764 din 11 Octombrie 2017. 764 din 11 Octombrie 2017. 764 din 11 Octombrie 2017 pentru aprobarea Normelor

privind recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic

specialist, eliberate de un stat terţ, altul decât Australia, Canada, Israel,

Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0832 din 2017). 0832 din 2017). 0832 din 2017). 0832 din 2017). 0832 din 2017)

� Hotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nrHotărâre nr. 762 din 11 Octombrie 2017. 762 din 11 Octombrie 2017. 762 din 11 Octombrie 2017. 762 din 11 Octombrie 2017. 762 din 11 Octombrie 2017 pentru modificarea și

completarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea,

structura și funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr.....

0832 din 2017)0832 din 2017)0832 din 2017)0832 din 2017)0832 din 2017)

� Ordin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nrOrdin nr. 321 din 28 Septembrie 2017. 321 din 28 Septembrie 2017. 321 din 28 Septembrie 2017. 321 din 28 Septembrie 2017. 321 din 28 Septembrie 2017 pentru modificarea anexei la

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind

aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul

de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate

facultative „produs montan“ și de verificare a respectării legislaţiei europene

și naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare

a respectivei menţiuni. (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr (MO nr. 0836 din 2017). 0836 din 2017). 0836 din 2017). 0836 din 2017). 0836 din 2017)
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