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Camera de Comerţ şi Industrie 

Maramureş în parteneriat cu Consiliul 

Judeţean Maramureş Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgentă „Gheorghe 

Pop de Băseşti” al Judeţului Maramureş 

şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie 

Maramureş a organizat în perioada 24 - 26 

mai 2018, manifestarea ştiinţifică şi 

expoziţională ProTehnica, care s-a 

desfăşurat la Centrul de Instruire şi 

Marketing din Baia Mare Aleea Expoziţiei 

nr.5. 

Manifestarea, a reunit şi trei saloane 

specializate, Salonul Prevent, Salonul 

Energii Regenerabile şi Alternative şi 

Salonul Inventatorilor Maramureşeni, 

care pe perioada celor trei zile a fost locul 

unde firme, cercetători, reprezentanţi ai 

mediului academic, inventatori, autorităţi 

publice şi asociaţii relevante s-au întâlnit şi 

au dezbătut probleme are inovării şi 

dezvoltării durabile. 

Obiectivele acestei prime ediţii au fost : 

- promovarea companiilor cu activitate 

semnificativă de inovare tehnologică, care 

derulează activităţi de cercetare şi 

dezvoltare, pentru a evidenţia încă o dată 

importanţa sectoarelor inovative în 

dezvoltarea economică regională.  

- prezentarea de noi soluţii tehnice 

privind specificul expoziţiei 

- facilitarea interacţiunii dintre instituţiile 

cu rol de avizare, autorizare şi control şi 

agenţii economici în ceea ce priveşte 

obţinerea acestor avize, autorizaţii. 

Evenimentul s-a desfăşurat pe două 

paliere: 

 Expoziţia cu vânzare unde în cadrul 

celor trei saloane Salonul Prevent, Salonul 

Energii Regenerabile şi Alternative şi 

Salonul Inventatorilor Maramureşeni au 

fost expuse: 

➢ Sisteme fotovoltaice pentru uz 

industrial şi gospodăresc; - sisteme de 

panouri solare pentru încălzire; - sisteme de 

stocare a energiei; - proiectare pentru 

sisteme de încălzire cu pompe de căldură, 

proiectare pentru sisteme 

fotovoltaice şi sisteme de 

cogenerare; - maşini 

electrice 

➢ Sisteme şi soluţii de 

detecţie, semnalizare şi 

stingere a incendiilor; - 

sisteme şi soluţii de 

protecţie a spaţiilor şi 

valorilor, sisteme anti-

efracţie; - sisteme şi soluţii 

de control a accesului; - 

sisteme şi soluţii de 

supraveghere video a 

spaţiilor şi clădirilor; - sisteme şi soluţii 

mecanice, electronice şi electromecanice 

de protecţie şi securitate; - alte sisteme de 

avertizare a pericolului şi accesorii de 

securitate - servicii de proiectare, verificare 

şi punere în execuţie a soluţiilor tehnice în 

domeniul siguranţă şi securitate, pentru 

proiecte rezidenţiale, business sau publice. 

➢ Idei şi brevete ale inventatorilor 

maramureşeni. 

 Seminarii şi comunicări care au fost 

organizate în 24 şi 25 mai şi unde 

reprezentanţi ai Consiliul Judeţean 

Maramureş Inspectoratul pentru Situaţii 

de Urgentă „Gheorghe Pop de Băseşti” 

al Judeţului Maramureş, Inspectoratul 

Judeţean de Poliţie Maramureş şi Taparo 

S.A. au prezentat teme de interes şi unde 

au fost oameni de afaceri, invitaţi primari, 

specialişti din domeniu, arhitecţi, studenţi, 
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ARMINDEN 

2018 

„Arminden („copac cu ramuri 

verzi”) este sărbătoarea populară 

a începutului de primăvară la 

români, corespunzătoare, în 

unele regiuni, cu Ziua de 1 Mai. 

Această zi, cu adânci rezonanţe 

în viaţa multor popoare, zi de 

referinţă a muncii fizice şi 

intelectuale; cântată în versuri, 

în melodii populare şi culte, 

liberă în manifestări publice sau 

confiscată cândva de anumite 

ideologii şi partide politice, 

(controversată din acest punct de 

vedere), în acest an pare să aibă 

unele caracteristici mai aparte în 

ţara noastră. 

Pierzându-şi caracterul de „Zi 

Internaţională a Muncii” cu care 

am fost obişnuiţi în „anii 

socialismului”, dar menţinându-

se de-a lungul anilor, mai ales ca 

zi a sărbătorilor populare, a 

maialelor de altă dată, în acest 

an 1 Mai va fi o zi, se pare, tristă, 

cu o mare încărcătură de 

convulsii sociale şi politice.  

Este ziua în care se anulează 

subvenţiile la unele produse şi 

servicii de care beneficiau 

consumatorii individuali, 

populaţia ţării. Pentru că 

subvenţia cea mare, cea care 

susţine capacităţile nerentabile şi 

chiar neproductive, salariile 

grase şi nemuncite, rămâne mai 

Continuare în pag. a 2-a 
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departe să fie susţinută din firavul 

buget al economiei naţionale pe 

acest an. Impactul şi implicaţiile 

reducerii subvenţiilor asupra vieţii 

economice şi sociale a ţării, de care s

-au ferit guvernele şi forul 

parlamentar se pare că va înnegura 

ziua armindenului în acest an. Mai 

mult, din sărbătoare a muncii are 

toate şansele să devină ziua sau 

preziua grevelor mai mult sau mai 

puţin generale, transformând, astfel, 

ziua de 1 Mai, în „ziua neagră a 

muncii”. Parcă sună anacronic, 

supărător la ureche, dar supărător la 

buzunarul ţării şi implicit al 

cetăţeanului român. În locul 

drapelelor, al crengilor verzi de 

mesteacăn ce se puneau odinioară la 

ferestrele sau la porţile caselor, la 

acest Arminden vom pune, se pare, 

drapelul în bernă sau prapurii de 

doliu. Oare aşa va arăta şi va fi 

această zi, cum doresc să ne-o 

hărăzească unii lideri politici şi 

sindicali şi o prevestesc unii confraţi 

ai unor cotidiene care mai de care 

mai „independente”? 

Vreau să cred că nu va fi aşa. 

Vreau să mă conving că şi de 

această dată va învinge spiritul 

milenar şi sănătos al românului, 

care va avea resurse morale şi chiar 

materiale să învingă acest „rău 

necesar”, să-l accepte ca pe o 

necesitate sau un moft al reformei şi 

al tranziţiei. Vreau şi doresc să 

rămân optimist şi să cred că 

raţiunea va învinge 

instinctul.” (Extras din editorialul 

„Arminden ‘93” - publicat în luna 

mai 1993 în Buletinul Informativ 

Hermes Contact, editat de CCI 

Maramureş) 

Să vedem, în paralel, dacă, 

conform prognozele autorului din 

1993, s-au realizat aceleaşi 

fenomene şi evenimente economico

-sociale specifice perioadei de 

tranziţie. 

Actul ca atare socio-cultural al 

sărbătorii populare, cu mari 

rezonanţe în viaţa satelor 

româneşti, a continuat tradiţia şi 

după „revoluţia din 1989”. În mare 

parte, mai ales în satele 

maramureşene, unde tradiţiile 

populare sunt respectate cu 

sfinţenie din generaţie în generaţie. 

Și totuşi, după 25 de ani de 

tranziţie, ceva s-a schimbat.  

Sunt sate în care, de Arminden, 

nu toate casele au fost împodobite 

la porţi sau uşi cu ramuri de fag sau 

tei. De ce? Pentru că multe case sau 

sate sunt părăsite de locatari, care 

au luat drumul străinătăţii pentru o 

viaţă mai bună, mai sigură, aflate în 

puterea fizică şi intelectuală de a fi 

capabili să producă valoare 

adăugată şi, acolo, ca rezultat al 

forţei de muncă proprii vândută 

străinilor. Astfel, sunt sate 

maramureşene care, în proporţie de 

20-30%, sunt părăsite, parţial sau 

total, rămânând acasă, pentru 

moment, numai copiii şi bătrânii, 

din care, cu timpul, au mers şi ei pe 

meleagurile străine. 

Există şi sate maramureşene 

părăsite integral şi care nu mai sunt 

populate nici măcar de bătrâni, care 

au trecut în lumea celor drepţi. Ei 

erau cei care menţineau tradiţiile şi 

obiceiurile străbune, care prin 

plecarea lor au sărăcit lumea satului 

de aceste frumoase şi minunate 

tradiţii ale trecutului nostru 

românesc. 

Mergând mai departe cu 

importanţa politico-socială a acestei 

zile naţionale şi internaţionale, 

sărbătorită în lumea întreagă, din 

respect pentru muncă şi valoarea 

muncii, constatăm, că în perioada 

de tranziţie, au fost ani în care 

această zi nu se sărbătoarea oficial, 

ci numai la sate, ca un obicei 

tradiţional ce marca începutul 

lucrărilor de primăvară. Din al 

doilea deceniu, s-a trecut la 

oficializarea zilei de 1 Mai ca zi de 

odihnă şi agrement, mai puţin ca 

„Ziua internaţională a muncii”, 

pierzând totodată din farmecul 

„Armindenului” sau „Maialelor”, 

mai ales la oraş. Aceste zile nu mai 

au fastul anilor comunismului când 

munca era apreciată la justa sa 

valoare, atât de cei din industrie, 

din servicii şi din comerţ cât şi de 

cei din serviciile publice - 

funcţionarii bugetari.  

În câteva cuvinte Armindenul nu 

mai este ca în trecutul istoriei 

acestui eveniment din perioada 

interbelică, când munca era 

respectată şi nu capitalul, contrar 

celor de azi, când munca nu are o 

valoare determinată dată de piaţa 

muncii, ci aceea dată de exploatarea 

omului de un capitalism fără 

educaţie economică şi socială, legată 

şi determinată de relaţia muncă-

capital.  

În 1993, 1 Mai a fost ziua în care 

s-au anulat subvenţiile la unele 

produse şi servicii de care beneficia 

consumatorul individual, populaţia 

şi în prezent se petrec asemenea 

măsuri politice şi sociale când 

„subvenţiile sunt cele care susţin 

capacităţile nerentabile şi chiar 

neproductive ale unor grupuri de 

interes care susţin partidele politice 

aflate la putere şi salariile grase şi 

nemuncite, a unor funcţionari ai 

puterii care trebuie să fie susţinute 

din firavul buget al economiei 

naţionale”.  

Referitor la afirmaţia „În locul 

drapelelor, al crengilor verzi de 

mesteacăn ce se puneau odinioară la 

ferestrele sau la porţile caselor, la 

acest Arminden nu le vom pune tot 

la satele care au rămas şi în satele 

părăsite de români, să avem şi o 

criză economică în anul viitor. 

Semnale avem: leul se depreciază, 

inflaţia creşte, „mâncând” din 

creşterea salariilor bugetare şi a 

pensiilor majorate, astfel că nivelul 

de trai a scăzut, iar taxele şi 

impozitele nu mai pot susţine aceste 

majorări nechibzuite şi fără 

susţinere stabilă din punct de 

vedere economic.  

Îmi doresc să nu fiu oracolul 

acestui eveniment sumbru.  

„Om trăi ş-om vedea!”  

Urmare din pag. 1 
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ProTehnica 

elevi şi persoane interesate şi au fost 

prezentate următoarele teme: 

➢ Categoriile de construcţii şi amenajări 

care se supun avizări si/sau autorizării 

privind securitatea la incendiu; (HGR nr. 

571/2016 pentru aprobarea categoriilor de 

construcţii şi amenajări care se supun 

avizării şi/sau autorizării privind securitatea 

la incendiu).- au prezentat reprezentanţii 

ISU Maramureş 

➢ Categorii de construcţii la care este 

obligatorie realizarea adăposturilor de 

protecţie civila, precum şi a celor la care se 

amenajează puncte de comandă de 

protecţie civila;  (HGR nr. 862/2016 pentru 

aprobarea categoriilor de construcţii la care 

este obligatorie realizarea adăposturilor de 

protecţie civilă, precum şi a celor la care se 

amenajează puncte de comanda de 

protecţie civilă) - au prezentat reprezentanţii 

ISU Maramureş 

➢ Documente necesare pentru obţinerea 

avizelor şi autorizaţiilor de securitate la 

incendiu şi protecţie civilă; (Ordinul MAI nr. 

129/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind avizarea şi 

autorizarea de securitate la incendiu şi 

protecţie civilă). - au prezentat 

reprezentanţii ISU Maramureş 

➢ Reglementări legale pentru firmele ce 

fac obiectul analizei de risc la securitatea 

fizică, măsuri necesare pentru limitarea sau 

eliminarea ameninţărilor şi vulnerabilităţilor 

care pot pune în pericol viaţa, integritatea 

corporala sau libertatea persoanei ori care 

pot aduce prejudicii valorilor deţinute de 

firme. - au prezentat reprezentanţii IPJ 

Maramureş 

➢ Reglementari legale privind mijloacele 

de protecţie şi alarmare împotriva efracţiei, 

licenţierea şi funcţionarea societăţilor 

specializate (persoane juridice şi fizice 

autorizate) în sisteme de alarmare 

împotriva efracţiei - au prezentat 

reprezentanţii IPJ Maramureş 

➢ Prezentări EATON: 

- Soluţii tehnice de automatizare a caselor; 

- Soluţii de stocare a energiei; 

- Sisteme de iluminat cu led; 

- Sisteme auto electrice, alternativa la 

motoarele convenţionale 

➢ Seminar Taparo  

 Sisteme inovative pentru înlocuirea 

lemnului în mobila tapiţată cu materiale 

biocompozite 
 

Expozanţi: 

 Alma General Electric SRL - panouri 

solare şi panouri fotovoltaice - 

www.almageneralelectric.com 

 Asyel RTV SRL - sisteme de securitate - 

www.asyel.ro 

 ATV & MOTO EXTREM SRL - utilitare 

maşini de intervenţie pompieri -  

 Autobecoro - autoturisme - 

www.autobecoro.ro 

 Case Calduroase SRL - 

s i s t e m e  p e n t r u 

t e r m o i z o l a r e  - 

www.casecalduroase.ro 

 Eaton Romania SRL - 

p r o d u c ă t o r  s i s t e m e 

electrice - www.eaton.ro 

  Ecoefficient Solar 

Systems SRL - panouri 

s o l a r e  s i  p a n o u r i 

f o t o v o l t a i c e  - 

www.solarcenter.ro 

  Primatech SRL - 

producător sisteme detecţie 

gaz metan si CO2 - www.primatech.ro 

 System GMB Security SRL - sisteme de 

securitate -  

 Taparo SA - producător mobila 

tapiţată - www.taparo.ro 

 Colegiul Tehnic "George Bariţiu" Baia 

Mare   

 Consiliul Judeţean Maramureş - 

www.maramures.ro 

 Inspectoratul de Politie Maramureş  - 

www.mm.politiaromana.ro 

 Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă Maramureş - www.isumm.ro 

 UTCN. Centrul Univ. Nord din Baia 

Mare  

 Societatea Inventatorilor din România 

 

Ediţia a XII-a Salonului Inventatorilor a 

fost organizată în parteneriat cu 

Societatea inventatorilor din România şi 

a avut invitat de onoare pe preşedintele SIR 

fiz. prof. dr. Constantin Antohi. În cadrul 

Salonului au fost înscrise următoarele 

brevete şi inovaţii: 

Societatea inventatorilor din România 

-  I n c i n t ă  p e n t r u  p r o t e c ţ i e 

electromagnetică - Constantin Marin Antohi 

- Instalaţie pentru îmbunătăţirea calităţii 

apei d in bazinele 

piscicole de creştere - 

Constantin Marin Antohi, 

Lupu Andrei, Lupu Florinel 

- Echipament pentru 

intervenţie operativă în 

cazuri de electrofizare - 

Constantin Marin Antohi, 

Lupu Andrei, Lupu Florinel 

- Instalaţie pentru 

a e r a r e a  l a c u r i l o r 

piscicole - Constantin 

Marin Antohi, Lupu 

Andrei, Lupu Florinel 

- Utilizarea energiei neconvenţionale 

pentru locuinţe izolate - Datcu Costel  

- Instalaţie pentru dezinfecţia aerului şi a 

ustensilelor medicale - Forna Norina 

Consuela, Forna Doriana 

- Echipament pentru dezinfecţia aerului - 

Glod Mihai Glod Răzvan Constantin Marin 

Antohi, 

- Referinţe de tensiune. - Ștefan Marinca 

- Procedeu de obţinere a aurului şi 

argintului. Brevet european - Goldstein Jack  

- Procedeu de obţinere a peletetor din 

concentrate oxidice cuproase, - Vasile 

Hotea 

- Procedeu de obţinere a peletetor din 

concentrate oxidice cuproase, - Juhasz 

Jozsef 

- Cutie de viteze planetară. - Vasile Năsui  

- Actuatoare cu recuperarea energiei - 

Vasile Năsui 

Universitatea Tehnica Cluj-Napoca 

Centrul Univ. Nord din Baia Mare 

- Metodă de germinare a seminţelor cu 

infraroşii. - Mirela Ana Coman  

- Economisirea energiei la motoarel 

electrice; - Liviu Neamt 

Societatea Inventatorilor din Romania 

- filiala Maramureş  

- Instalaţie de semnalizare a frânei auto 

Instalaţie energetică ecologică pentru râuri 

- Ioan Petruţ  

- Maşină de semănat cu antrenare 

manuală. - Bud Ioan-Viorel  

- Masă multifuncţională, - Bud Ioan-

Viorel  

- Casa verde energetică. - Vasile 

Ciocotişan Tătar 

- Instalaţie pentru extracţia apei din ape 

curgătoare - Păcurar Viorel 

Colegiul Tehnic "George Baritiu" Baia 

Mare 

- Reglarea tensiunii din secundarul 

transformatoarelor cu tiristor - Elevi: Fenner 

Armand, Jesek Edwin - Coordonator: 

prof.ing. Mociran Tiberiu 

- Dulap inteligent - Elevi: Costiniuc 

Marius, Bodea Paul - Coordonator prof.ing. 

Henteş Benone 

- Amplificator în banda de referinţă 

monitorizat cu microcontroler - Elev: Chiş 

Daniel,  

- Tracker solar cu senzor piramidal - 

Coordonatori: prof.ing.Mociran Tiberiu - 

prof. ing. Buxbaum Claudiu  

Urmare din pag. 1 



HERMES CONTACT 4  

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş a organizat 

împreună cu TAPARO S.A. în cadrul expoziţiei ProTehnica 

2018, 25 mai 2018, prezentarea cu tema: Accesul la noile 

tehnologii - viitorul industriei in Romania 

Grupul Taparo activează în domeniul industriei mobilei având 

următoarele capabilităţi: 

• Produse de mobilier tapiţat (canapele, fotolii, scaune, 

paturi) 

• Producţie de materiale de confort: poliuretan debitat sau 

injectat, vatelina, perne, perne din fibre siliconate sau memory 

foam, saltele, textile tehnice, vatelina, TNT, materiale textile 

laminate si materiale biocompozite cu aplicaţii in industria 

mobilei, rame fotolii, rame scaune, decoraţiuni etc., 

• Departament R&D specializat în proiectare, optimizare, 

dezvoltare de materiale, dezvoltarea de soluţii constructive, 

concepte de automatizări realizate împreună cu firme 

specializate în acest domeniu, testare de produse pentru 

industria mobilei. 

• Taparo dispune şi de un laborator de încercări fizico-

mecanice şi chimice dotat cu echipamente performante, 

folosite şi în alte laboratoare acreditate la nivel european. 

Taparo - este cel de-al II-lea producător de mobilă din 

România, cu destinaţia produselor integrală pentru piaţa externă: 

Europa, Statele Unite, Orientul  Mijlociu. Având un număr de 

1800 angajaţi plus 600 de angajaţi ai colaboratorilor realizând o 

cifră de afaceri pe grup de circa 100 mil euro. 

Taparo fiind printre cei mai mari producători de mobilă din 

Romania este implicit şi un mare consumator de lemn şi 

materiale care au la baza lemnul ( pal, pfl, mdf). Având 

responsabilitate socială şi mediu obiectivele Taparo au fost de a 

dezvolta noi materiale care să înlocuiască lemnul.  

Astfel, în urma a doi ani de cercetare Taparo a introdus în 

produsele sale în 2017, materialul biocompozit alcătuit din fibre 

vegetale şi fibre termoplaste având o capacitate de producţie  

1000 tone pe an. În urma acestor cercetări Taparo a fost 

recompensat cu mai multe medalii de aur la Saloanele de 

invenţii PROINVENT CLUJ 2017, INVENTICA IASI 2017 si 

PROINVENT CLUJ 2018. Pentru dezvoltarea materialelor 

biocompozite şi a soluţiilor de aplicare Taparo colaborează cu 

diferite instituţii de învăţământ superior din ţara cum ar fi  

Facultatea de Textile Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimica Iaşi, 

Facultatea de Mecanica Cluj, precum si diferiţi specialişti din 

diverse domenii. Totodată, Taparo a reuşit să atragă granturi de 

finanţare de circa 650.000 euro permiţând să abordezediferite 

proiecte de colaborare deoarece dispune de scanner 3D, 

imprimanta 3D, Celula robotizate de realizare matriţe, softuri 

CAD pentru proiectare, softuri de optimizare, soft de simulare 

statică şi dinamică.  

Taparo îşi propune să dezvolte o platformă de producţie care 

să permită utilizarea materialului biocompozit în cât mai multe 

domenii de activitate: industria mobilei, industria auto, 

decoraţiuni, construcţii etc. Pentru aceasta Taparo a depus un 

proiect cu cofinanţare europeană pentru cercetare şi 

implementare tehnologica în valoare de circa 10 mil euro care 

să permită dezvoltarea unei capacitaţi de producţie de circa 

10000 tone pe an pe diferite tehnologi de realizare.  

Seminarul a fost un loc de întâlnirea a specialiştilor din 

domeniul mobilei ocazie cu care au fost prezentate: 

 

1. Brevete şi invenţii în industria mobilei folosind 

materialele biocompozite. Avantajele tehnice şi financiare în 

realizarea mobilei folosind materialele compozite  

Pe lângă prezentarea efectivă a caracteristicilor tehnice ale 

materialului compozit au fost prezentate două exemple practice 

privind folosirea materialelor compozite 

- Studiu de caz: realizarea unui fotoliu cu forme complexe 

poate aduce o reducere de 20% a costurilor faţă de metoda 

clasică prin injecţie cu spumă pe structura metalica 

 

de la material biocompozit             la fotoliu 

 

- Studiu de caz: Pentru realizarea unei laterale de canapea 

cu o formă mai complexă, reducerea este semnificativă având în 

vedere micşorarea numărului de repere şi materiale ce trebuie 

asamblate pentru anumite tipuri de laterale  uzual 20-25 repere 

si 2-5 tipuri de materie prima: lemn, pal mdf, multistrat, 

mucava, pfl etc.- folosind materialul compozit sunt doar 2 repere 

de asamblat.  

 

Diferenţa constructivă dintre metoda clasică şi 

construcţie folosind biocompozit 

 Construcţie clasică cu 21 elemente 

 Construcţie din material compozit 2 elemente 

 

2. Facilităţi oferite producătorilor de mobilă prin acces 

la tehnologie. Simularea, testarea si realizarea 

prototipurilor in industria mobilei prin acces la tehnologie 

Accesul la noile tehnologii - 

viitorul industriei in Romania  
ProTehnica 

Continuare în pag. a 5-a 
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realizate în laboratorul de cercetare. 

În procesul de producţie este foarte important ca 

prototipurile să fie testate conform standardelor în vigoare atât 

din punct de vedere fizico-chimic cât şi din punct de vedere al 

rezistenţei la uzură. Având în vedere că Taparo S.A. deţine un 

laborator complet utilat în care se pot face toate aceste 

încercări mai mult, deţin şi un robot care scanează şi realizează 

prototipuri, toate aceste facilităţi sunt puse la dispoziţie şi 

firmelor interesate, designerilor de mobilier 

 

3. Întâlniri B2B cu specialişti din cadrul Laboratorului 

de Încercări si ai Departamentului Implementarea 

Materialelor Compozite unde s-au discutat soluţii 

personalizate la modul de scădere a costurilor cu materia 

prima prin folosirea noilor tehnologii si creştere a productivităţii. 

 

La finalul întâlnirii a fost prezentate în cadrul standului 

mostrele şi prototipuri de materiale  biocompozite 

acoperite în câmp electrostatic cu diferite materiale 

pentru înnobilarea produsului, soluţii tehnice diferite 

pentru industria mobilei folosind materiale biocompozite.  

Accesul la noile tehnologii - 

viitorul industriei in Romania  
ProTehnica 

Și în acest an Camera de Comerţ şi 

Industrie Maramureş a fost alături de 

Inspectoratul Școlar Judeţean Maramureş în 

organizarea celei de-a XVIII-a ediţii a 

Târgului Ofertelor Educaţionale. 

Manifestarea s-a desfăşurat pe două 

paliere: 

- Expoziţia ofertelor educaţionale, la 

Centrul Comercial VIVO 

- Proiectul Micii Antreprenori, 

desfăşurat la Centrul de Instruire şi 

Marketing al CCI Maramureş 

La deschiderea oficială a 

manifestărilor CCI Maramureş a fost 

reprezentată de Directorul general al 

Camerei. 

Vineri, 11 mai 2018, de la ora 13.00 

la Centrul de Instruire şi Marketing al 

CCI Maramureş a avut loc acţiunea de 

Urmare din pag. a  4-a 

A XVIII-a ediţie a Târgului Ofertelor Educaţionale 

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş în cadrul Academiei 

de Management pentru IMM a organizat în perioada 14 - 29 mai 

2018, o nouă serie de curs „Inspector / Referent Resurse 

Umane”.  

Cursul a fost susţinut de către cu un grup de specialişti cu o 

experienţă vastă în domeniul resurselor umane şi o pregătire 

pedagogică corespunzătoare formării profesionale a adulţilor. 

La invitaţia Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş au 

răspuns un număr de 13 persoane care activează în diverse 

domenii de activitate. 

Curs INSPECTOR/ REFERENT RESURSE UMANE   

premiere a micilor antreprenori precum şi a 

cadrelor didactice implicate în proiectul 

judeţean ”Micii antreprenori”. 

Elevii şi cadrele didactice de la diferite 

unităţi şcolare au primit diplome şi felicitări 

din partea organizatorilor: Școala ”Nicolae 

Bălcescu”, Şcoala ”Mihail Sadoveanu, 

Şcoala Firiza, Școala ”Vasile Alecsandri”, 

Școala ”Petre Dulfu” şi Şcoala „Nicolae 

Steinhardt” (Rogoz). 

“Firmele” prezente au avut profiluri 

diferite, începând de la tradiţii şi obiceiuri 

specifice zonelor maramureşene, continuând 

şi cu patiserie, arhitectură, servicii de turism 

sau produse confecţionate prin 

metoda quilling. 

Premierea s-a făcut de către 

reprezentantul Inspectoratului Şcolar 

Maramureş, prof. Pop Livia şi 

coordonatorul proiectului la nivel 

judeţean, prof. Pop Silvia. 

Alături de cei mici au fost prezenţi, cu 

expoziţii proprii şi inventică, Palatul 

Copiilor şi Colegiile tehnice: George 

Bariţiu, Anghel Saligny şi Aurel Vlaicu 

din Baia Mare. Sursa foto: www.actualmm.ro 
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În data de 4 mai 2018, la 

iniţiativa Uniunii Naţionale a 

Patronatului Român, a fost 

organizată o întâlnire, la sediul 

Prefecturii Maramureş, în 

vederea semnării unui acord de 

parteneriat între organizaţiile 

p a t r o n a l e  ş i  a s o c i a ţ i i l e 

profes ionale din judeţul 

Maramureş.  

Acordul de parteneriat, al 9-lea 

încheiat în judeţele din Romania, 

a avut ca semnatari: Uniunea 

Naţională a Patronatului 

Român, Camera de Comerţ şi 

I n d u s t r i e  M a r a m u r e ş , 

As oc i a ţ i a  G en era l ă  a 

Inginerilor din România - 

Filiala Maramureş, Ordinul 

A s i s t e n ţ i l o r  M e d i c a l i 

Generalişti, Moaşelor şi 

Asistenţilor Medicali din 

România - Filiala Maramureş, 

Colegiul Farmaciştilor din 

România - Filiala Maramureş 

şi Ordinul Arhitecţilor din 

Camera de Comerţ şi Industrie 

Maramureş, Consiliul Judeţean 

Maramureş şi Garda Naţională de 

Mediu - Comisariatul judeţean 

Maramureş au organizat în data de 

08 mai 2018, Cafeneaua 

Oamenilor de Afaceri, cu tema: 

„Gestionarea deşeurilor în Maramureş în anul 2018”. 

În prima parte a întâlnirii dna Monica Păcurar din partea Consiliului 

Judeţean Maramureş a prezentat  „Sistemul de management integrat al 

deşeurilor în judeţul Maramureş”, trecând în revistă câteva aspecte legate 

de Componentele sistemului integrat de gestionare a deşeurilor; Tratarea 

deşeurilor; Depozitul de deşeuri al judeţului Maramureş; Închideri depozite 

urbane neconforme; Măsuri pentru protecţia mediului.  

În partea a doua a întâlnirii, dna Claudia Simion din partea Gărzii 

Naţionale de Mediu - Comisariatul judeţean Maramureş a trecut în revistă 

câteva „Modalităţi de economisire şi diminuare a costurilor ca urmare a 

auditului intern de deşeuri” 

Gestionarea deşeurilor în Maramureş în anul 2018 

Cafeneaua Oamenilor de Afaceri  

Reprezentanţii celor două instituţii au răspuns tuturor întrebărilor 

adresate de către participanţi, aceştia din urmă clarificându-şi aspecte 

legate de temele supuse dezbaterii.  

Evenimentul, la care au participat 30 de reprezentanţi ai operatorilor 

economici maramureşeni, a avut loc la Centrul de Instruire şi Marketing al 

CCI Maramureş.  

Acord de parteneriat Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş - 

Uniunea Naţională a Patronatului Român 

România - Filiala Maramureş. 

Din partea autorităţilor au fost 

prezenţi dl Vasile Moldovan - 

prefect, dl Gabriel Zetea - 

preşedinte al  Consiliului 

Judeţean, dl Cătălin Cherecheş - 

primarul municipiului Baia Mare 

şi dl Vlad Duruş - deputat USR 

în Parlamentul României.  

Camera de Comerţ şi Industrie 

Maramureş, prin reprezentantul 

s ă u ,  ş i - a  e x p r i m a t 

disponibilitatea şi dorinţa de 

colaborare în cadrul acestui 

parteneriat, patronate - asociaţii 

profesionale,  şi  consideră 

iniţiat iva una extrem de 

constructivă şi benefică pentru 

mediul de afaceri. Dl Ioan Lucian, 

preşedintele Uniunii Naţionale a 

Patronatului Român a subliniat 

necesitatea şi utilitatea încheierii 

unui astfel de protocol de 

colaborare, a faptului că acest 

acord de parteneriat odată pus în 

practică va conduce automat la 

o mai bună reprezentare a 

intereselor oamenilor de 

afaceri în faţa instituţiilor 

statului, atât regionale cât şi 

naţionale. Oamenii de afaceri 

şi instituţiile statului nu trebuie 

să se afle în tabere diferite sau 

opuse. Ele trebuie să se afle 

într-o permanentă colaborare 

ş i  c o n l u c r a r e  p e n t r u 

prosperitatea tuturor, a 

conchis dl Ioan Lucian. 
Sursa foto: UNPR 



HERMES CONTACT 7  

“Start Up Plus în Nord-Vest” 
 
Asociaţia “Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială” în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agricole 
şi Medicină Veterinară Cluj, Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud, Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş, 
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Satu-Mare şi Centrul pentru Politici Publice implementează proiectul Start Up Plus 
în Nord-Vest, contract POCU/82/3/7/103946, proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa 
Prioritară: Locuri de muncă pentru toţi, Operaţiunea: Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol 
din zona urbană.  
 
Obiectivul proiectului este creşterea ocupării în regiunea Nord-Vest (judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-
Mare şi Sălaj) prin susţinerea înfiinţării şi dezvoltării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană. Valoarea totala a 
proiectului: 18.635.695 lei, din care cofinanţare UE în valoare de 15.779.946,78 lei. În urma implementării proiectului vor 
rezulta: 

• Minim 126 noi locuri de muncă create  

• 63 IMM-uri finanţate cu max. 178.000 lei fiecare 

• Cel puţin 550 persoane (angajaţi | inactivi | şomeri) vor beneficia de sprijin pentru dezvoltarea competenţelor 
antreprenoriale  

Proiectul va fi implementat în perioada 14 martie 2018 - 13 martie 2021. 
 
În data de 08 mai 2018, la Baia Mare, la Centrul de Instruire şi Marketing al CCI Maramureş din Baia Mare, Aleea Expoziţiei 

nr.5 a avut loc un Seminarul informare şi recrutare grup ţintă în cadrul proiectului Start Up Plus în Nord-Vest. 

 
La acest eveniment a participat din partea CCI Maramureş dl Mihail Mărăşescu - expert organizare activităţi de instruire. 
Participanţii au primit prezentarea Proiectului, POCU/82/3/7/103946 şi un flayer cu datele de contact ale partenerului CCI 
Maramureş. La seminar au fost prezente 30 de persoane. La finalul prezentării s-a raspuns întrebărilor puse de particpanţi. 
 
Ne gasiti pe Internet la adresa: startup.prois-nv.ro sau pe pagina de Facebook la adresa: fb.me/pocu103946 
 
Sediul central al proiectului: Cluj-Napoca, str. Horea nr. 18-20, ap. 4, tel: 0264-413091, e-mail: pocu103946@prois-nv.ro 
Persoană de contact: Cristian Baldea - tel 0786-221426, cristian.baldea@prois-nv.ro. 
 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi unul din partenerii în proiect.  
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Acte normative publicate în 

Monitorul Oficial 

• LEGE nr. 97 din 27 aprilie 2018 

privind unele masuri de protectie a 

victimelor infractiunilor (MO nr. 376 din 2 

mai 2018) 

• ORDIN nr. 798 din 18 aprilie 2018 

pentru modificarea anexei nr. 1.5 la 

Normele metodologice privind eliberarea 

certificatelor de clasificare a structurilor 

de primire turistice cu funcţiuni de cazare 

şi alimentaţie publică, a licenţelor şi 

brevetelor de turism, aprobate prin 

Ordinul preşedintelui Autorităţii 

Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 (MO 

nr. 394 din 8 mai 2018) 

• ORDIN nr. 1.938 din 26 aprilie 2018 

pentru aprobarea Procedurii de acordare 

a asistentei realizate de organul fiscal 

local in colaborare cu organul fiscal 

central in vederea completarii si/sau 

depunerii, precum si transmiterii 

declaratiei unice privind impunerea 

veniturilor persoanelor fizice (MO nr. 399 

din 9 mai 2018) 

• ORDIN nr. 598 din 4 mai 2018 pentru 

aprobarea modelului, continutului, 

modalitatii de depunere si de gestionare a 

"Declaratiei privind obligatiile de plata a 

contributiilor sociale, impozitului pe venit 

si evidenta nominala a persoanelor 

asigurate" (MO nr. 402 din 10 mai 2018) 

• ORDIN nr. 1.155 din 27 aprilie 2018 

pr iv ind  modi f icarea  Ordinului 

presedintelui Agentiei Nationale de 

Administrare Fiscala nr. 888/2018 pentru 

aprobarea modelului, continutului, 

modalitatii de depunere si de gestionare a 

formularului (212)  Declaratie unica 

privind impozitul pe venit si contributiile 

sociale datorate de persoanele fizice" (MO 

nr. 405 din 11 mai 2018) 

• ORDIN nr. 1.618 din 2 mai 2018 

pentru stabilirea valorii nominale 

indexate a unui tichet de masa  pentru 

semestrul I al anului 2018 (MO nr. 412 

din 15 mai 2018) 

• ORDIN nr. 1.203 din 10 mai 2018 

privind modificarea si completarea 

Ordinului presedintelui Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala nr. 

587/2016 pentru aprobarea modelului si 

continutului formularelor utilizate pentru 

declararea impozitelor si taxelor cu regim 

de stabilire prin autoimpunere sau 

retinere la sursa (MO nr. 424 din 18 mai 

2018) 

• ORDONANTA DE URGENTA nr. 39 

din 10 mai 2018 privind parteneriatul 

public-privat (MO nr. 427 din 18 mai 

2018) 

• ORDIN nr. 2.045 din 14 mai 2018 

privind modificarea si completarea 

Ordinului ministrului finantelor nr. 

1.485/1999 pentru publicarea pe serverul 

Ministerului Finantelor a informatiilor 

privind platitorii de impozite si taxe 

inregistrati (agenti economici si institutii 

publice (MO nr. 430 din 21 mai 2018) 

• ORDIN nr. 351 din 27 aprilie 2018 

privind aprobarea Schemei de ajutoare de 

minimis sub forma de imprumuturi 

pentru intreprinderi mici si mijlocii in 

cadrul Programului operational 

Competitivitate (MO nr. 433 din 22 mai 

2018) 

• LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 

(*republicată*) pentru organizarea şi 

exercitarea profesiei de avocat (MO nr. 

440 din 24 mai 2018) 

• HOTARARE nr. 354 din 16 mai 2018 

pentru modificarea si completarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 

1/2016 (MO nr. 442 din 25 mai 2018) 

• ORDIN nr. 1.056 din 25 mai 2018 

pentru aprobarea Procedurii privind 

emiterea si eliberarea avizelor necesare 

introducerii in intravilan a terenurilor 

Agricole (MO nr. 445 din 29 mai 2018) 

• ORDONANTA DE URGENTA nr. 43 

din 24 mai 2018 pentru adoptarea unei 

masuri privind reducerea riscului de 

dezangajare a fondurilor europene (MO 

nr. 451 din 30 mai 2018) 

• ORDONANTA DE URGENTA nr. 44 

din 24 mai 2018 privind unele masuri 

referitoare la aplicarea unor dispozitii si 

prelungirea unui termen prevazute de 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

28/1999 privind obligatia operatorilor 

economici de a utiliza aparate de marcat 

electronice fiscale, precum si pentru 

completarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 64/2007 privind datoria 

publica (MO nr. 454 din 31 mai 2018)  
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C.C.I. Maramureş - Busola dumneavoastră în afaceri ! 

prin Centrul de Promovare şi Informaţii de Afaceri al 

C.C.I. Maramureş, tel. 0262-221510, fax 0262-225794 

(Când solicitaţi informaţiile faceţi trimitere la numărul de referinţă din paranteza cererii/ofertei) 

Director al COLEGIULUI REDACŢIONAL: ing. GHEORGHE MARCAª  

SEDIUL REDACŢIEI: C.C.I. Maramureş, Bd.Unirii nr. 16, 430232 Baia Mare.  

Tel.: 40-262-221510, 40-362-405303, 40-728-233908; fax: 40-262-225794;  

e-mail: cci_mm@ccimm.ro, www.ccimm.ro, www.proafaceri.ro 
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• Din Maramureş • Din străinătate 

Harta online a punctelor de 

contact investiţionale  ale 

Ucrainei 

 

Harta online a punctelor investiţionale 

de contact ale Ucrainei este postată pe 

site-ul oficial al Ministerului Dezvoltării 

Economice şi Comerţului din Ucraina - 

https://goo.gl/bSM5VK. Harta are ca 

scop simplificarea accesului investitorilor 

Oferte 
 

❖ Spaţiu de închiriat cu suprafaţa de 

3000mp - hală, birouri, vestiare -, 

amenajat pentru o activitate cu până la 

800 angajaţi. Spaţiul este conform 

normelor europene în toate privinţele, de 

la securitatea în muncă, până la fluxurile 

de producţie. Suprafaţa totală a 

terenului este de 6543 mp. (6071) 

străini la informaţiile privind potenţialul 

investiţional al Ucrainei şi regiunilor din 

ţară.  

Sursa: Secţia economică din cadrul 

Ambasadei Ucrainei în România 

 

Oferte 

Ungaria 

➢ De vânzare fabrică de cărămidă 

renumită, din judeţul Békés (Ungaria), 

cu proces tehnologic activ, sortiment 

diversificat şi clienţi atât pe piaţa internă 

cât şi pe cea externă. (6072) 

https://goo.gl/bSM5VK/

