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Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș a organizat cea de a 
XXVI -a ediție a Expoziției Rivulus 
Dominarum în perioada 28-30 
septembrie 2018. La 
manifestare au 
participat firme din 
Arad, Bihor, 
Brașov, Cluj, Ilfov, 
Neamț, Satu Mare, 
Suceava, Vaslui, 
municipiul 
București și 
bineînțeles 
Maramureș. 

Domeniile de 
activitate au fost 
diverse, de la 
sisteme de energie 
din surse regenerabile cu panouri 
fotovoltaice și panouri solare termice, 
la autoturisme, mobilă sau produse de 
cofetărie, patiserie, precum și produse 

naturiste. Ca în fiecare an, au existat 
standuri cu vânzare de blănuri, 
confecții de toate felurile, 
încălțăminte, bijuterii executate 
manual sau de marcă. De asemenea, 
sistemul bancar a fost bine 
reprezentat, la fel și agențiile de 
turism locale. 

Expoziția a fost deschisă de dl. 
președinte Florentin TUȘ care a 
salutat prezența autorităților locale, 
sprijinul oferit de aceștia, dar mai ales 
pe reprezentanții firmelor locale și 
naționale și nu în cele din urmă, 
delegația Camerei de Comerț și 
Industrie din Szolnok, Ungaria, 
constanta colaboratoare a CCI 
Maramureș. 

Primarul Băii Mari, dl. Cătălin 
CHERECHEȘ, în spiritul oratoric cu 
care ne-a obișnuit a marcat momentul 
in memoriam Gheorghe MARCAȘ, 

președintele CCI Maramureș care a 
pus temelia acestor expoziții și care 
timp de 25 de ediții a fost nelipsit de 
la cârma organizării lor. Ștacheta este 

dusă mai departe de “un 
președinte tânăr și dinamic”, 
care ne-a obișnuit cu lucrurile 
bine făcute - a mai amintit dl. 
primar. De asemenea, s-a mai 
adus în discuție implicarea 
instituției camerale în 
dezvoltarea socio-edilitară, ca 
instituție credibilă și forță de 
necontestat pe plan național. 
Expoziția a fost deschisă la 
Sala Sporturilor Lascăr Pană, 
după 15 ani în care locația a 
fost la Centrul  de 
Instruire și Marketing 
și s-a desfăşurat pe un 

spațiu de peste 1000 
mp. Ea s-a adresat tuturor celor 
interesați într-o largă paletă de 
bunuri de larg consum, dar și 
în realizarea de parteneriate 
economice.    

Iată câteva puncte de vedere 
ale participanților… 
⚫ ICOSIL COM SRL 

Suceava, prin administratorii 
Vasile Schipor și Ovidiu 
Schipor au fost încântați de 
prezența la Baia Mare. Vânzarea lor 
de produse de încălțăminte pentru 
femei, bărbați și copii a fost un  
succes și ar reveni cu plăcere chiar de 
două ori pe an. 
⚫ Din Bihor, firma Gold Plant Î.I., 

prin familia Marin FERICEAN au 

adus o gamă completă de ceaiuri, 
tincturi și siropuri produse de-a lungul 
a peste 25 de ani și care au fost căutate 
și achiziționate de publicul 

maramureșean, 
chiar dacă a 
existat și 
producătorul 
local Hipericum 
Impex SRL, cu 
o gamă 
asemănătoare de 
produse naturale. 
Există o tendință 
de interes pentru 
piața de produse 
naturale și 
organice, iar asta 
s-a văzut prin 

vânzările celor doua firme prezente. 
⚫ O firmă importantă cu peste 200 

de angajați în Ardud, Satu Mare, a fost 
Ardudana SRL, producător de 
mobilier stil, clasic, gen dormitoare, 
holuri, sufragerii, scaune și mese. 
Doamna Anca PĂCURAR, 
administrator, ne-a declarat că firma 
este o afacere de familie, chiar dacă 
mobila ajunge de multe ori să ia 
drumul exportului, către Ucraina, 
Rusia sau Republica Moldova. Cei 
peste 58 de ani de experiență în 
domeniul producției de mobilier s-au 
făcut remarcați prin produsele 
prezentate în expoziție. 
⚫ Standul Târgului de Covoare, 

Carpeta a prezentat produsele fabricii 
din Republica Moldova, pe care 
publicul le-a apreciat în mod deosebit, 

Continuare în pag. a 2-a 

Doina MACOVEI 

Arhivă personală primar Cătălin Cherecheş 
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Urmare din pag. 1 

asta văzându-se prin 
vânzările făcute în cele trei 
zile. Doamna Iuliana 

BOBAR, directorul de rețea 
a spus că este la a doua 
participare în cadrul 
expoziției organizate de 
CCIMM, dar a mai fost în 
Maramureș unde s-a 
bucurat de succes la 
produsele 100% de lână, 
acril sau sintetic, realizate 
într-o gamă impresionantă 
de modele. 
⚫ Una dintre cele mai 

apreciate prezențe a fost 
firma SOLARCENTER, 
care a prezentat panouri 
solare fotovoltaice, solar-
termice, pompe de căldură 
pentru case inteligente și 
case verzi. Dl. manager 

Romulus MOLNAR a 
amintit de noile 
reglementări care vor intra 
în vigoare privind ajutorul 
Statului la achiziția acestor 

panouri, dar și avantajele pe 
termen lung ale investiției: 
apă caldă menajeră de la 
soare tot timpul anului, 
precum și reducerea cu 
100% a facturii la gaz sau 
curent electric. 
⚫ O afacere dulce a fost 

firma clujeană 
Chiocohouse o afacere de 
familie aflată la prima 
participare, care i-a încântat 
pe cei prezenți cu gustul 
ciocolatei de casă și a altor 
produse... neindicate 
curelor de slăbire… 
⚫ Un alt producător de 

încălțăminte din județul 
Suceava a fost Gheorghe 

ISOPESCU, care a 
desfăcut produse 
specifice din piele 
naturală cu prețuri 
cuprinse între 100 și 200 
lei. Reprezentanții 
atelierului au fost la cea 
de a III-a participare la 
Rivulus Dominarum și ne
-au promis să mai vină ori 
de câte ori se va organiza 
asemenea târg. 
⚫ Firma CORAMET 
SRL din Baia Mare a 
participat la aproape toate 

edițiile și ne-a prezentat o 
parte din cele 6500 de 
produse aflate pe stoc, dar 
în special vopseaua marcă 
proprie HAIM. Dl. 
PĂCURAR ne-a obișnuit și 
cu surprizele, anul acesta 
fiind  o motocicletă 
electrică fabricată în China 
a cărei cost nu depășește 
2000 euro, și a cărei design 
aduce cu mopedul specific 
italian. Dl. primar 
Cherecheș nu a scăpat 
ocazia să-l încerce și să 
ceară detalii despre acesta. 
⚫ Mai vechea noastră 

cunoștință, CONFSTAR 
SA a păstrat linia clasică și 
elegantă a hainelor de damă 
pe care le-a expus și vândut 

în cadrul târgului. Vis a vis 
de firmă am un mare regret, 
și anume faptul că situația 
economică nu este deloc 
bună, deși calitatea 
produselor finite crește 
continuu. Asta deoarece 

lohnul este o ramură pe cale 
să se destrame ca un 
ghem… Mi-aș dori să văd 
brandul propriu existând 
mai departe și la viitoarea 
expoziție să avem chiar o 
paradă de modă. 

În concluzie, manifestarea 
Expo Rivulus 2018 a fost 
un succes de public, cu 
peste 10000 de vizitatori, 
un succes de afaceri, cu 
parteneriate de afaceri bine 
stabilite sau la început de 
drum, dar și colaborări care 
crează un alt spațiu 
economic și social în 
județul nostru. Felicitări 
echipei CCI Maramureș 
conduse de dl. ing. Adrian 
NICOLAESCU, 

organizatorul manifestării, 
și în special dlui președinte 
Florentin TUȘ, aflat la 
început de drum în această 
funcție, dar cu o experiență 
bogată în conducerea 
administrativă a Camerei. 
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Ca fen eau a Oam enil or  de  Afac eri  

Finanţări pentru firme  

Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș a organizat luni,  24 
septembrie 2018, întâlnirea 

oamenilor de afaceri maramureșeni 
cu reprezentantul Direcției Generale 
Regionale a Finanțelor Publice din 
Cluj-Napoca, în cadrul căreia a fost 
dezbătută tema: Instituirea unor 
scheme de ajutor având ca obiectiv 
stimularea investițiilor cu impact 
major în economie, mai precis 
obținerea unor finanțări prin H.G. nr. 
807/2014. 

Au participat firmele 
maramureșene: Italsofa Romania 
SRL; GE.CO Gestionae 
COMMESSE E Mecanica a Disegno 
SRL, Clinica Someșan SRL, BIT 
Complet ContExpert SRL, ATP 
MOTORS RO SRL, Printmasters 
SRL, Benefic Media Grup Soft SRL 
şi Tri EM Serv SRL precum şi 
Consiliul Concurenţei şi Instituţia 
Prefectului - Judeţul Maramureş. 

După cuvântul de deschidere 
susținut de dl. Florentin TUȘ, 
sesiunea de instruire a fost 
elaborată de dl. Petru CEPOI, șeful 
Biroul Ajutor de Stat, Practici 
Neloiale și Prețuri Reglementate din 
cadrul Direcției Generale Regionale 
a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, 
care a făcut o prezentare generală a 

prevederilor H.G. nr. 807/2014, cu 
modificările și completările ulterioare 
ale ghidului solicitantului, respectiv 

ghidului de plată. 
Principalele modificări 
se referă la: 
diminuarea nivelului 
minim al investiției de 
la 10 mil. euro la 3 
mil. euro; modificarea 
mecanismului de 
depunere a cererilor 
de finanțare, acestea 
urmând a fi depuse în 
sesiune continuă; 
renunțarea la selecția 

proiectelor pe bază de punctaj, fiind 
selectate acele proiecte care 
îndeplinesc criteriile și condițiile de 
eligibilitate; simplificarea planului de 
investiții aferent proiectului; 
posibilitatea demarării proiectului de 
investiții după depunerea cererii de 
acord pentru finanțare.  

Obiectivul schemei de ajutor de 
stat instituite prin H.G. nr. 807/2014, 
cu modificările și completările 
ulterioare, îl reprezintă dezvoltarea 
regională prin sprijinirea realizării 
investițiilor de mare anvergură, cu 
importante efecte în economie, 
orientate spre sectoarele de 
activitate de vârf.  
Deși în cadrul acestor 
întâlniri nu s-au 
analizat proiecte de 
investiții și nu s-a 
stabilit eligibilitatea 
acestora, dl. Cepoi a 
răspuns întrebărilor 
agenților economici cu 
privire la procedura de 
acordare a finanțării 
sau situația în care se 
aflau, punctual, unii 
operatori economici. 

Stabilirea eligibilității unui proiect de 
investiții se poate determina numai 
după depunerea Cererii de acord 
pentru finanțare, însoțită de 
documentele justificative, conform 
prevederilor legale și după 
finalizarea procesului de analiză. 

Reprezentanții firmelor au fost 
interesați, dar în același timp 
preocupați de punerea în practică a 
programului, exemplificându-se 
concret în cazul achiziției unei linii 
tehnologice, impactul concret din 
punct de vedere economic în firmă 
și rentabilitatea unui astfel de 
proiect. 

Ministerul Finanțelor Publice a 
modificat și a completat H.G. nr. 
807/2014 pentru instituirea unor 
scheme de ajutor de stat având ca 
obiectiv stimularea investițiilor cu 
impact major în economie, iar detalii 
despre acordarea finanțării se pot 
obține pe siteul www.finante.ro.  

La ora actuală, există o firmă 
importantă din Maramureș căreia i s
-a aprobat finanțarea, iar la nivel 
național se preconizează să existe 
aproximativ 300 de firme. Cei 
interesați mai au timp să depună 
proiecte, iar programul se va derula 
până în 2020. 

(D.M.)  

CCI Maramureş 
organizează vineri, 26 
octombrie a.c. cea de-a 
XXV-a ediţie a Topului 
firmelor maramureşene, 
manifestare la care vor fi 

prezente cele mai 
importante firme din judeţ. 
În numărul din octombrie 
vom reveni cu un amplu 

reportaj. 
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Piaţa de artă vs. piaţa de vechituri  

După deschiderea 

granițelor și intensificarea 

liberei circulații, românii au 

devenit interesați de obiectele 

de artă, dar și de cele vechi, cu 

sau fără valoare, dar cu multă 

istorie acumulată în ele. 

Startul a fost dat de 

magazinele de antichități -

anticariatele-, dar și de piețele 

de vechituri. Știați că 

denumirea de “Piața 

purice” (flea market, în 

America și Anglia, dar cu 

aceeași denumire și în 

Germania sau Franța) - vine de 

la faptul că familia regală 

franceză și-a aruncat hainele 

vechi precum și alte vechituri 

din cauza micilor insecte? 

Și astfel, cei cu gusturi alese 

și-au putut decora casa cu 

tablouri, ceramică, mobilier, 

sculpturi, tapiserii sau cărți și 

chiar textile vechi, ori 

îmbrăcăminte. 

Mulți dintre colecționari au 

început să urmărească 

emisiunile tematice de la BBC 

sau TV5, gen Cash in the Attic 

(Banii din pod), aluzie la 

valoarea lucrurilor 

înmagazinate în podul bunicii. 

Licitațiile reprezintă cel mai 

înalt grad de cunoaștere în 

care obiectul de artă este 

verificat, autentificat și estimat 

de către experți cu diverse 

specializări artistice. 

De multe ori s-au întâlnit 

cazuri în care proprietarii nu 

știau valoarea bunurilor lor și 

vindeau în pagubă, doar 

pentru că achizitorul voia să-i 

ofere bani gheață. De la case 

vechi maramureșene sau 

obiecte casnice, până la sutele 

de tablouri ale Școlii 

băimărene, au fost aruncate 

sau oferite pe bani de nimic. 

Iar cei care le achiziționaseră 

puteau să le revândă cu 

profituri incredibile. 

După Revoluție multe dintre 

familiile maramureșene aveau 

moștenire operele pictorilor 

băimăreni. Unii le-au vândut, 

alții nu. În prezent, o mână de 

oameni încearcă să realizeze 

o estimare  a acestora și apoi 

să realizeze expoziții cu ele 

sau să le cuprindă în 

cataloage de artă. 

Dar multe dintre acestea au 

fost vândute și se află peste 

graniță în cele mai îndepărtate 

colțuri ale lumii. 

După cum spunea și domnul 

director Tiberiu ALEXA de la 

Muzeul de Artă Baia Mare, din 

păcate zona noastră nu mai 

are un expert în pictură, 

singurii care își pot pune girul 

pe un tablou printr-un dosar 

de expertiză găsindu-se doar 

la Casele de licitații din Cluj 

sau București. 

Un obiect are valoare 

estetică sau antică, dacă 

înregistrează cel puțin 100 de 

ani. Așadar, valoarea lui este 

dată de vârstă, frumusețe, 

raritate, condiția fizică, 

utilitate, dar și apropierea 

personală cu acel obiect. 

Îmi aduc aminte că acum 

mai mult de 15 ani am 

cunoscut anticariatul dlui 

Dumitru Grumăzescu din Iași, 

unul dintre cei mai interesanți 
interlocutori pe care i-am avut 

vreodată. Domnia sa îmi 

spunea că un obiect este 

valoros mai ales datorită 

istoriei lui. Exemplul pe care mi 

l-a dat a fost 

amuzant, dar și plin 

de învățăminte. La el 

a venit o doamnă 

evreică cu un tablou 

pe care voia să-l 

vândă pentru că nu 

avea bani. În același 

timp în magazin mai 

era o clientă care a 

auzit conversația 

dintre cei doi. 

Culmea e că despre 

tablou, dl. 

Grumăzescu știa 

toată istoria sa, dar îi știa și 

valoarea reală. I-a mărturisit 

bătrânei ce proprietari a avut 

tabloul și de către cine a fost 

pictat. La sfârșitul 

monumentalului său expozeu, 

tânăra clientă s-a apropiat de 

cei doi și a zis că dă oricât pe 

tablou, atât încât să câștige și 

anticarul, și -surpriză-, bătrâna 

a spus cu lacrimi în ochi că ea 

nu îl mai vinde… 

Tot la acest buchinist plin de 

harul oratorilor moldoveni am 

văzut (dacă se poate spune 

asta) o colecție impresionantă 

de cărți liliput, unele mici încât 

îți trebuia lupa doar să le vezi 

coperta, darmite tipăritura. Le 

arăta unor asiatici “Luceafărul” 

de Eminescu scris pe o carte 

cât unghia, și ca orice 

moldovean care se respectă 

recita poemul. La care 

admiratorii strigau 

entuziasmați: 
“Doamne, dar ce bine 

vedeți!” 

Din păcate, dl. 

Dumitru Grumăzescu 

a trecut la cele sfinte în 

vara acestui an și ne-a 

lăsat mai săraci în 

lumea noastră mică... 

Revenind la oile 

noastre, mai mult sau 

mai puțin ale noastre... 

Dl. Dieter HEINRICHS este 

germanul care știe cel mai 

bine limba română -din câți 
cunosc-,  și datorită faptului că 

este unul dintre amatorii de 

piese de teatru care a văzut 

probabil toată stagiunea 

băimăreană, dar mai ales este 

om de afaceri. Domnia sa știe 

multe despre piața de 

antichități, dar și despre cea 

de vechituri din Germania și 

România, pentru că lucrează 

în domeniu de peste 35 de ani, 

iar la noi se află de 28. Iată ce 

ne declara în decorul clasic al 

casei sale: “În România este 

curios cum oamenii cumpără 

orice se aduce din Germania. 

Sunt oameni care se uită la 

preț și care cumpără 

mărunțișurile, cei care sunt 

colecționari, vor numai ce le 

trebuie, dar ar fi în stare să dea 

oricât pe produse și, nu în cele 

din urmă, cei care cunosc 

piața de antichități și cumpără 

pentru a revinde. 

Ceea ce se caută sunt 

tacâmurile de argint, 

monedele din argint sau cele 

de colecție, porțelanul și arta 

chinezească sau japoneză, 

tablourile și mai ales mobila 

veche stil, sculptată manual.”  

Așadar, acesta este primul 

episod despre acest domeniu, 

mult ofertant și deosebit de 

interesant. Nu-mi ascund 

curiozitatea, așa că am să mai 

găsesc persoane interesante 

care vă vor vorbi despre asta și 

aștept să ne contactați și să ne 

scrieți ce colecționați. De ce nu 

am deveni o piața pentru 

anticarii și colecționarii de artă 

și nu am organiza un târg de 

profil la Centrul de Instruire și 

Marketing Baia Mare? 

Doina MACOVEI  

Litografie franceză 

Pictură manuală persană, cca 1920 pe os de 
cămilă, ramă intarsie lemn 

Fecioara Maria - Statuie din 
teracotă, cca 1900 

Familia Dieter HEINRICHS 
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Festivalul Internaţional Coral „Liviu Borlan”  

Bucuria muzicii nu trebuie întreruptă  Este al optulea an de când la Baia 

Mare îşi dau întâlnire coruri şi 

personalităţi incontestabile ale 

muzicii corale. Vin să jurizeze sau să 

participe la Festivalul Internaţional 

Coral care poartă numele 

compozitorului Liviu Borlan. Privind în 

urmă, putem spune că toate cele opt 

ediţii au fost un parcurs frumos, cu 

muzică de calitate, cu pasiune pentru 

interpretarea ei. Cu zile transformate 

în muzică! Cu oameni cu drag de 

muzică. 

De la prima ediţie până la cea de-a 

opta, care abia s-a încheiat, festivalul a 

căpătat multă vizibilitate. Aşa cum 

spunea şi dirijorul Voicu Enăchescu, 

preşedintele juriului de la prima ediţie, 

impactul, din punct de vedere strict 

muzical şi al obiectivităţii, a fost garantul 

creşterii calitative a participanţilor. De 

obicei, la ediţiile precedente a fost un 

echilibru între prezenţa corurilor din 

România şi cele din străinătate. La ediţia 

2018, însă, din cele nouă coruri rămase 

în competiţie, doar un cor a fost din 

România. O explicaţie uşor de dat o 

constituie valoarea corurilor, seriozitatea 

cu care se lucrează, grija pentru 

interpretare şi alegerea repertoriului, 

importanţa care se acordă muzicii corale. 

Asta au demonstrat ultimele ediţii ale 

festivalului, premiile plecând în afara 

României. 

Corul Sophia, Kiev, Ucraina – Trofeul 

Liviu Borlan şi Locul I 

Aşa s-a întâmplat şi în acest an. După 

o luptă muzicală bine orchestrată de 

juriu, care a reprezentat şase şcoli de 

muzică – Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, 

Lituania, Estonia şi Polonia, la care se 

adaugă reprezentantul Şcolii de Arte din 

Baia Mare, au fost desemnaţi câştigătorii. 

După parada costumelor, care au 

înfrumuseţat şi colorat străzile din Baia 

Mare, a urmat festivitatea de premiere şi 

Gala Laureaţilor, găzduite de Biserica 

„Sfânta Cruce”. 

Cei mai buni au urcat pe podium, dar 

au fost premii pentru toată lumea. În 

urma evoluţiei, judecând după criterii 

riguroase, cu multă obiectivitate, juriul a 

decis clasamentul celei de-a opta ediţii a 

acestui minunat festival coral, care a 

transformat Baia Mare şi în Capitala 

Muzicii Corale. 

• Premiul Camerei de Comerţ şi 

Industrie Maramureş, cu 90,71 puncte, a 

fost obţinut de Corul de femei al 

Conservatorului „Jan Levoslav Bella”, 

Banska Bystrica, 

Slovacia, dirijor 

Miroslava 

Matisova. 

Corul Sol Oriens, 

Debrecen, Ungaria, 

Locul III 

Locul I. S-au 

impus prin 

omogenitate, 

precizie şi fineţe în 

interpretare, prin 

respectarea stilului 

şi caracterului naţional propriu fiecărei 

lucrări, demonstrând că muzica este 

calea strălucitoare pe care compozitorul 

călătoreşte pentru a aduce cântecul său 

oamenilor. Corul „Sophia”, Kiev, Ucraina, 

dirijor Alexei Shamritsky, a reuşit să 

obţină cel mai mare punctaj, 99,65 

puncte, şi, deci, Locul I la ediţia 2018 a 

Festivalului Internaţional Coral „Liviu 

Borlan”. 

Trofeul „Liviu Borlan” 

Toate lucrurile profunde sunt cântec – 

spunea compozitorul Liviu Borlan. Bucuria 

muzicii nu trebuie 

niciodată 

întreruptă. Faceţi-o 

să sune frumos şi 

să trăiască cu 

adevărat. 

Juriul a decis, cu 

99,04 puncte, că 

Trofeul „Liviu 

Borlan”, pentru 

cea mai bună 

interpretare a unei 

compoziţii semnate de Liviu Borlan, la 

cea de-a opta ediţie a festivalului care-i 

poartă numele revine Corului „Sophia”, 

Kiev, Ucraina, dirijor Alexei Shamritsky 

A fost o ediţie de Centenar, un La mulţi 

ani pentru oameni şi muzică, explozie de 

aplauze, bucurie pe care muzica o 

creează. A fost şi o surpriză pe măsura 

evenimentului. După evoluţia corurilor din 

concurs, pe scenă a urcat Corul de 

Cameră „Preludiu”, dirijat de Voicu 

Enăchescu. 46 de ani de activitate, peste 

2.500 de concerte pe marile scene din 

România şi din străinătate; peste 90 de 

turnee efectuate în 30 de ţări din Europa, 

America şi Asia; laureat la multe 

festivaluri internaţionale; peste 350 de 

înregistrări radio şi TV, un disc 

„Electrecord” şi trei C.D; un repertoriu de 

peste 300 de lucrări de muzică 

preclasică, clasică şi romantică, colinde 

de Crăciun şi cântece religioase, muzică 

românească şi cântece din muzica 

popoarelor, lucrări din literatura 

contemporană, lucrări vocal-simfonice. 

Cei prezenţi în sală au văzut pe viu spiritul 

artistic creat de dirijorul Voicu Enăchescu 

şi Corul „Preludiu”. 

Felicitări organizatorilor – Corala 

ARMONIA şi Asociaţia „Prietenii 

Armoniei”; felicitări partenerilor – 

Municipiul Baia Mare, Consiliul Judeţean 

Maramureş, Camera de Comerţ şi 

Industrie Maramureş, Federaţia 

Internaţională Corală, Uniunea 

Compozitorilor şi Muzicologilor din 

România, Asociaţia Naţională Corală din 

România, Asociaţia „Turnul Ştefan”, 

Ansamblul Naţional „Transilvania”, 

Centrul Judeţean pentru Promovarea şi 

Conservarea Culturii Tradiţionale 

Maramureş, Asociaţia «Om pentru Om», 

Clubul Rotary Baia Mare, AdVisio Turism, 

„Carpatica”; mulţumiri sponsorilor şi 

partenerilor media: „Graiul 

Maramureşului” şi TL+ Maramureş. 

Frumuseţea ediţiei 2018 a fost dată de 

coriştii veniţi din Bulgaria, Polonia, 

Slovacia, Ucraina, Ungaria, România, 

care au transformat timpul în muzică! 

Cu ediţia a opta a Festivalului 

Internaţional Coral „Liviu Borlan” s-a mai 

scris o filă în istoria festivalului. Privim în 

faţă cu speranţă şi aşteptăm septembrie 

2019. 

 

Viorica PÂRJA  

Articol preluat din Graiul Maramureşului  
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Start Up Plus în Nord-Vest  
- Târg de idei de afaceri - 

Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș, în 
calitate de Partener în 
cadrul proiectului Start Up 
Plus în Nord-Vest - 
POCU/82/3/7/103946 a 
organizat în cadrul 
expoziţiei RIVULUS 
DOMINARUM secţiunea 
TÂRG DE IDEI DE AFACERI, 
activitate de informare 
prevăzută în proiect.  

Proiectul este finanţat 
din Fondul Social 
European, prin 
intermediul Programului 
Operaţional Capital Uman 
2014 – 2020, linia de 
finanţare Romania Start 
Up Plus și implementat în 
perioada 14 martie 2018 – 
13 martie 2021 de Pactul 
Regional Nord-Vest pentru 
Ocuparea și Incluziune 
Socială – PROIS NV în 
calitate de Beneficiar, 
împreună cu partenerii.  

La expoziţia Rivulus 
Dominarum, ajunsă la cea 
de-a XXVI-a ediţie, 
desfăşurată în perioada 28
-30 septembrie 2018 la 
Sala Sporturilor ”Lascăr 
Pană” din Baia Mare au 
participat cu stand firme 
din: Arad, Bihor, Brașov, 
Cluj, Ilfov, Neamţ, Satu 
Mare, Suceava, Vaslui, 
municipiul București și 
bineînţeles Maramureș, 
suprafaţa expoziţională 
ocupată fiind de peste 
1100 mp. 

Proiectul nostru a avut 
un stand amenajat de 6 
mp, sub titulatura Start 
Up Plus in Nord Vest – 
Târg de idei de afaceri. În 
stand au fost prezente din 

partea beneficiarului 
PROIS NV dna Maria Mera 
– Expert monitorizare şi 
metode şi dna Oana Raţiu 
– Expert concurs de 
afaceri iar din partea 
partenerului CCI 
Maramureş dna Eugenia 
Sălăjanu – Expert 
recrutare grup ţintă.  

Expoziţia a fost vizitată 

de peste 10.000 de 
persoane care au putut 
lua cunoştinţă de proiect, 
în stand fiind montate roll
-up-ul şi afişul proiectului. 
De asemenea, s-au 
distribuit peste 200 de 
pliante de prezentare a 
proiectului şi s-a discutat 
cu vizitatorii, posibile 
persoane interesate.  

 
Ne găsiţi 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 pe unul dintre 

partenerii în proiect.  
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Acte normative publicate în 

Monitorul Oficial SEPTEMBRIE 

Cum ne-a obișnuit de peste 20 de 
ani, Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș organizează constant 
cursuri de formare profesională, 
atestate și recunoscute la nivel 
național. 

Iată ce cursuri se desfășoară sau se 
vor desfășura în viitorul apropiat: 

 
INSPECTOR ÎN DOMENIUL 

SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII 
ÎN MUNCĂ 

În perioada 12 septembrie - 5 
octombrie 2018, CCIMM a 
organizat o nouă serie de curs pentru 
ocupația de “INSPECTOR ÎN 
DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI 
SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ” (COD 
COR 325723).  

Cursul a fost susținut la sediul CCI 
Maramureș, de luni până joi, de 
către specialişti în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă, 
inspectori în cadrul corpului de 

Cursuri  de  pregăt ire  profesională  

Star tul  într -o nouă viaţă  profes ională  

CONTABIL (COD COR 33302) 
În perioada 22 octombrie - 15 noiembrie 2018, CCI MM va organiza cursul CONTABIL pentru care 

vă rugăm să vă înscrieți la telefoane 0739-675279 și 0262-221510 sau email cursuri@ccimm.ro, 
persoană de contact Tatiana Sasu. 

Vă invităm să vă înscrieți la următoarele cursuri, dar și să ne contactați pentru a vă oferi informații, ori 
să ne dați sugestii de viitoare cursuri.  

control al Inspectoratului Teritorial 
de Muncă Maramureş.  
La curs au participat 12 persoane din 
diverse domenii de activitate. 

În următoarea perioadă va fi 
organizat examenul final al cursului, 
în urma căruia absolvenții vor primi 
certificate de absolvire cu 
recunoaștere națională și vor fi 
capabili: *Să realizeze activități de 
prevenire și protecție; *Să realizeze 
semnalizări de securitate și/sau de 
sănătate la locurile de muncă; *Să 
instruiască lucrătorii în domeniul 
securității și sănătății în muncă; *Să 
informeze lucrătorii în domeniul 
securității și sănătății în muncă; *Să 
stabilească mijloacele materiale și 
tehnice necesare sănătății 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 
securității și sănătății în muncă; *Să 
monitorizeze activitățile de evacuare 
și intervenție în situații de urgență. 

 
INSPECTOR/REFERENT 

RESURSE UMANE 
Camera de Comerţ şi Industrie 

Maramureş în cadrul Academiei de 
Management pentru IMM a 
organizat în perioada 14 septembrie 
– 2 octombrie 2018, o nouă serie de 
curs „Inspector/Referent Resurse 
Umane”.  

Cursul a fost susținut de către cu 
un grup de specialiști cu o 
experiență vastă în domeniul 
resurselor umane și o pregătire 
pedagogică corespunzătoare 
formării profesionale a adulților. 

La invitația Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș au răspuns12 
persoane care activează în diverse 
domenii de interes. 

PROGRAME DE FINANȚARE 
ORDIN nr. 963 din 13 

septembrie 2018 privind 
modificarea și completarea 
Ghidului de f inanțare a 
Programului de stimulare a 
înnoirii Parcului auto național 
2017-2019, aprobat prin Ordinul 
viceprim-ministrului, ministrul 
mediului, nr. 661/2017 (MO nr. 
791 din 14 septembrie 2018) 

O r d i n u l  m o d i f i c ă  ș i 
comp le t ează  p rocedu ra , 
condițiile de eligibilitate și de 
finanțare a Programului de 

stimulare a înnoirii Parcului auto 
național 2017-2019. Printre 
modificări amintim  condiția ca 
autoturismul uzat pentru care se 
încasează prima de casare să 
aibă inspecția tehnică periodică 
(ITP) valabilă la momentul 
înscrierii la producătorul validat 
pentru persoanele fizice, 
respectiv la momentul depunerii 
dosarului de acceptare pentru 
persoanele juridice. 

ORDIN nr. 964 din 13 
septembrie 2018 pentru 
modificarea și completarea 

Ghidului de f inanțare a 
Programului privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de 
seră în transporturi, prin 
promovarea vehiculelor de 
transport rutier nepoluante și 
eficiente din punct de vedere 
energetic, 2017-2019, aprobat 
prin Ordinul viceprim-ministrului, 
ministrul mediului, nr. 660/2017 
(MO nr. 791 din 14 septembrie 
2018) 

Ordinul modifică condițiile de 
o b ț i n e r e  a  f i n a n ț ă r i i 
nerambursabile din Fondul 

pentru mediu, acordată sub 
forma ecotichetului, pentru 
achiziționarea autovehiculelor 
no i  pu r  e l ec t r i ce  sau 
autovehiculelor noi electrice 
hibride. 

ORDIN nr. 1.240 din 21 
septembrie 2018 privind 
modificarea Schemei de ajutor 
de minimis prevăzute în 
Programul pentru stimularea 
înființării întreprinderilor mici și 
mijlocii "Start-up Nation - 

Continuare în pag. a 8-a 
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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) 

Acte normative. . .  

• Din ţară 

• Din străinătate 

Oferte 
❖ Firma vinde teren intravilan în 

suprafaţă de 181931 mp, în municipiul 
Oradea, cu deschidere la stradă, cu 
apă, canal, gaz, curent în apropiere. 
(6081) 
❖ De vânzare firmă producătoare 

de mobilier urban și de grădină 
realizate prin turnare din aliaje de 
aluminiu. Pachetul cuprinde toată 
logistica (utilaje turnătorie, modele, 
SDV-uri, alte scule) necesare 

Cereri 
Republica Cehia 
 Firma caută colaboratori în 

domeniul energetic - organizaţii de 
montaj-service, ateliere de sudură 
pentru sisteme sub presiune sau nu. 
Ofera know-how tehnologic şi de 

procesare în domeniul cazanelor şi 
sistemelor energetice. (6079) 

 

Oferte 
Ucraina 
 Organizaţia este interesată în 

identificarea unor agenţi economici 
care să exploateze masă lemnoasă, 
să construiască drumuri forestiere de 
acces respectiv în identificarea unor 
colaborări în producţia şi prelucrarea 
fructelor de pădure şi a mierii de 
albine. Corespondenţa se poate purta 
în limba engleză şi ucraineană. 
(6078) 

realizării acestor produse, precum și 
brand și website. Firma se află în Cluj
-Napoca și utilajele vor trebui 
relocate. (6080) 
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Romania", aprobată prin Ordinul 
ministrului pentru mediul de 
afaceri, comerț și antreprenoriat 
nr. 692/2017 (MO nr. 822 din 
26 septembrie 2018) 

Potrivit Ordinului: pentru 
fiecare tip de cheltuială 
efectuată conform planului de 
afaceri, la formularul de decont, 
î n  ca z u l  c e r e r i l o r  de 
rambursare/ cereri lor  de 
rambursare aferente cererilor de 
p l a t ă ,  s e  a n e x e a z ă 
instrumentele care dovedesc 
efectuarea plății (ordine de 
plată/ chitanță/ cotor filă CEC/
foaie de vărsământ/ bilet la 
ordin trecut prin banca/ dispoziții 
de plată externe în cazul 
importurilor, traduse in limba 
română şi legalizate). 

 Se pot solicita clarificări, 
aplicantului fiindu-i transmisă 
Scrisoare de solicitare clarificări, 
semnată şi ştampilată de șeful 
A IMMAIPE.  Completăr i le 
solicitate se depun la AIMMAIPE 
în 5 zile de la transmitere. 
Nedepunerea clarif icări lor 
solicitate în termen conduce la 
respingerea proiectului. 

Cheltuielile reprezentând 
salarii, chirii şi utilități aferente 
ultimei luni de implementare 
sunt acceptate la depunerea 
decontului pentru întreaga lună, 
cu condiția achitării integrale a 
acestora înaintea înregistrării 
dosarului de decont. În această 
situație dosarul de decont poate 
fi depus la sediul AIMMAIPE în 
cu rsu l  u l t ime i  l un i  de 
implementare, beneficiari i 
nefiind obligați să aștepte finalul 
lunii/ termenul final. 

 
FISCALITATE 

ORDIN nr. 2.117 din 27 
august 2018 privind aprobarea 
modelului  şi  conținutului 
formularelor şi documentelor 
utilizate în activitatea  de 
verificare a situației fiscale 
personale (MO nr. 766 din 5 
septembrie 2018) 

Ordinul aprobă formularele și 
procedura ap l i cab i lă  în 
inspecțiile realizate față de 
persoanele fizice care nu și-au 
declarat veniturile. 

HOTARARE nr. 701 din 5 
septembrie 2018 pentru 
modificarea pct. 42 din anexa 
nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 

33/2018 privind stabilirea 
contravențiilor care intra sub 
incidenţa Legii prevenirii nr. 
270/2017, precum şi a 
modelului planului de remediere 
(MO nr. 777 din 10 septembrie 
2018) 

Hotărârea extinde aplicarea 
legii prevenirii și pentru câteva 
contravenții reglementate de 
legislația privind casele de 
marcat fiscale, printre care 
amintim obligația operatorilor de 
a se dota cu case de marcat cu 
memorie electronică, pentru 
care termenul de dotare a fost 
depășit, iar suspendarea 
termenului de a apl ica 
contravenții s-a încheiat pentru 
marii contribuabili. 

ORDIN  nr. 3.067 din 10 
septembrie 2018 pentru 
completarea unor reglementări 
contabile (MO nr. 792 din 17 
septembrie 2018) 

O r d i n u l  c o m p l e t e a z ă 
reglementările contabile pentru 
distribuirea trimestrială a 
div idendelor ,  pos ib i l i ta te 
introdusă prin Legea 163/2018. 

HOTĂRÂRE nr. 714 din 13 
septembrie 2018 privind 
drep tu r i l e  ș i  ob l iga ț i i l e 
personalului autorităților și 
instituțiilor publice  pe perioada 
delegării și detașării în altă 

localitate, precum și în cazul 
deplasării în interesul serviciului 
(MO nr. 797 din 18 septembrie 
2018) 

Hotărârea reglementează 
d reptu r i l e  ș i  ob l iga ț i i le 
personalului din instituțiile 
publice aflate în delegație, 
detașare sau în t impul 
deplasării în timpul serviciului. 
Noile prevederi se aplică de la 
1 ianuarie 2019 și abrogă 
prevederile actuale ale HG 
1860/2006, apl icabi le în 
anumite condiții și personalului 
din mediul privat. 

ORDIN nr. 1.986 din 6 
august 2018 pentru modificarea 
Procedurii pentru punerea în 
aplicare a prevederilor art. 84 
din Legea nr. 76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru 
șomaj si stimularea ocupării 
forței de muncă, aprobată prin 
Ordinul ministrului muncii, 
familiei şi protecției sociale nr. 
342/2009 (MO nr. 820 din 25 
septembrie 2018) 

Ordinul modifică art. 4 din al 
OMFPS nr. 342 / 2009 cu privire 
la actele necesare pentru 
acordarea ajutorului financiar 
prevăzut la art. 841 din Legea 
nr. 76/2002 pe care angajatorii 
le vor depune la agenția pentru 
ocuparea forței de muncă.  


