
 

Anul XXVIII - Nr.337 Octombrie 2018 

BULETIN INFORMATIV ELECTRONIC EDITAT DE CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE MARAMUREŞ  

 

Un sfert de secol de apreciere 

a performanţei economice  

În această toamnă se împlinesc 25 de ani de la prima ediție a Topului Firmelor organizat de Camera de Comerț 
și Industrie Maramureș. 

Un sfert de secol de recunoaștere a celor mai bune rezultate din economia maramureșeană.  
Organizat în baza unei metodologii complexe și unitare la nivel național, Topul Firmelor recompensează 

performanțele economice înregistrate de companiile din județul nostru în anul precedent.  
Clasamentul din acest an cuprinde 114 companii din Maramureș grupate pe clase de mărime și domenii de 

activitate conform datelor declarate în situațiile financiare anuale depuse la Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Maramureș. 

Premiile speciale,  alături de distincțiile aniversare care vor fi acordate în acest an, marchează continuitatea în 
obținerea unor rezultate economice remarcabile de către unele dintre principalele companii din județul nostru.  

Topul Județean al Firmelor, organizat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș, rămâne cel mai important 
moment de celebrare a mediului de afaceri din județul Maramureș.  

Rămânem pe deplin angajați în promovarea companiilor din județul Maramureș și adresăm felicitările noastre 
sincere celor premiați, pentru profesionalismul, munca și dăruirea lor! 

 
Florentin-Nicolae Tuş - Preşedinte CCI Maramureş 

Continuare în pag. a 2-a 

Analizând cel mai relevant indicator 
macroeconomic, cu o valoare de 12.092 
milioane lei, județul 
Maramureș contribuie cu 
1,7% la Produsul Intern 
Brut Naţional şi cu 14,8% 
la cel al Regiunii de Nord Vest. 

În ceea ce privește PIB-ul pe locuitor, 
Maramureșul ocupă locul 23 la nivel 
național şi penultimul la nivel de regiune. 

Astfel faţă de media națională de 
35.975 lei, PIB-ul pe locuitor în județul 
Maramureș se situează la 71%.  

Una dintre explicațiile valorii mai 
reduse a acestui indicator la nivelul 
județului Maramureș este aceea că 
activitatea productivă la nivelul județului 
se desfășoară în sectoare economice şi 
în faze de producție cu un grad scăzut 
de complexitate, în care valoarea nou 
creată este redusă, aceasta generând 
un aport mic la realizarea valorii 
adăugate brute. 

Din datele raportate de Oficiul 
Județean al Registrului Comerțului de 

pe lângă Tribunalul Maramureș, în anul 
2017 s-au înmatriculat cu aproximație 
27% mai multe firme decât în anul 
precedent.  

Dacă ne uităm pe datele Institutului 
Naţional de Statistică, la indicatorul 
întreprinderi nou create, astfel de 
diferențe la nivel național de +/- 30% nu 
sunt ieșite din comun. De exemplu, în 
anul 2012 numărul întreprinderilor nou 
create la nivel național a fost de 99,467, 
în 2013 a crescut la 136,744, scăzând 
apoi în 2014 la 82,051.  

Intuim că una dintre principalele cauze 

ale acestei creșteri la nivelul județului o 
reprezintă lansarea în anul 2017 a 
programului guvernamental de stimulare 
a antreprenorialului, Start Up Nation. 
AIPPIMM anunțase un număr de peste 
19.000 de firme înscrise (de principiu, 
firme înființate după 27.01.2017), dintre 
care peste 430 din Maramureș.  

Care vor fi efectele acestui program şi 
ale creșterii forțate a numărului de start-
up-uri, rămâne de văzut. Cert este ca 
statisticile cantitative ne arată ca în 
Romania doar 60-70% dintre 
întreprinderi supraviețuiesc mai mult de 
5 ani; şi este oricum o supraviețuire 
“oficială”, adică acestea sunt 
întreprinderile în viaţă pe hârtie. Nu 
avem momentan studii care să ne arate 
care este în realitate “speranța de viaţă” 

a acestora, dar cu siguranță nu poate fi 
mai mare decât cea de la nivel 
european, unde sub 50% dintre firmele 
înființate în 2010 mai existau în 2015. 
Adăugați la aceasta şi efectul de 
“hazard moral” generat de infuzia de 
fonduri din acest program, adică 1,7 
miliarde lei doar pentru 2017. 

Pe lângă asta, 2018 si 2019 vor fi şi 
mai dinamici. În 2018 si 2019 vom avea 
pe lângă programul StartUp Nation şi 
proiectele StartUp Plus, care au ca 
obiectiv să înființeze cel puțin 1500 de 
companii la nivel național. 

Societăți cu aport de 
capital străin, în anul 
trecut s-au înregistrat 60 
de firme, majoritatea 

dintre acestea cu un nivel minim legal al 
capitalului social.  

Cei mai mulți dintre cei 10.355 de 
operatori economici activi în anul 2017 
sunt microîntreprinderi (87,2%), IMM-
urile reprezentând peste 99% din 

Radiografie economică 2017  
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numărul total.  
Raportat la acest indicator, 

Maramureșul se situează pe locul 15 la 
nivel național.  

Resursele de muncă ale județului - 
cca 297.000 de persoane, reprezintă 
56,42% din populația totală a 
Maramureșului. 

Dintre aceștia, 65,83% reprezintă 
populația economică activă. (190.000 
populația ocupată şi 6400 șomeri). 

Rata de ocupare a resurselor de 
muncă a fost la 1 ianuarie 2017 de 
63.7%, ceea ce poziționează 
Maramureșul pe locul 20 la nivel 
național.  

Efectivul de salariați la finalul anului 

trecut a fost de 105.000 de persoane, în 
ușoară scădere faţă de anul 2016, cei 
mai mulți dintre aceștia desfășurând-şi 
activitatea în sectorul industrial (38.57%) 
urmat de comerț şi de sectorul de 
sănătate şi asistenţă socială. 

Rata șomajului la nivel de județ se 
situa la 3.2%, în județul Maramureș fiind 
înregistrați în ultima lună a anului trecut 
un număr de 6186 de șomeri.  

Producția industrială în anul 2017 a 
crescut faţă de 2016 în volum absolut cu 
8,9%, în regiunea de Nord- Vest, doar 
județul Cluj situându-se în fata 
Maramureșului la acest indicator.  

Indicele valoric al CA totală a unităților 
industriale a fost mai mare cu 12,4% 
faţă de 2016. 

Principalele activități care au contribuit 
la acestă creștere fiind fabricarea 
mobilei, fabricarea echipamentelor 
electrice şi prelucrarea lemnului - 
acestea totalizând împreună aproape 
70% din totalul producției industriale la 
nivel de județ. 

În ceea ce privește comerțul exterior, 
exporturile - în creștere cu 10,6% faţă 
de 2016, au depășit importurile cu 
356.836 mii euro, înregistrându-se astfel 
un sold pozitiv al balanței comerciale la 
nivelul județului Maramureș. 

La nivel național balanța comercială a 
înregistrat un sold negativ de cca 12,4 
miliarde de euro în condițiile în care 
exporturile s-au situat la valoarea de 
63,4 mld euro şi importurile la valoarea 
de 75,8 mld euro. 

Investițiile în județul Maramureș în 
anul 2017 au fost în scădere cu cca 
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Urmare din pag. 1 20% faţă de anul precedent, cele mai 
multe dintre ele înregistrându-se în 
sectorul privat : 425.482 mii lei (aprox. 
70 % din totalul investițiilor). 

Şi sectorul construcțiilor a înregistrat 
un regres faţă de anul precedent, fiind 
în scădere cu cca 11,5%. Din valoarea 
totală a lucrărilor de construcții 66,8% 
adică 176.999 mii lei au reprezentat 
lucrările de construcții noi. Locuințele 
noi terminate în 2017 - 631 locuințe - au 
fost mai puține decât în 2016 (cca 80%). 

În ceea ce privește sectorul 
turismului, chiar dacă indicele de 
utilizare netă a capacitații de cazare a 
fost de 16,5% faţă de valoarea de 
24,3% la nivel național, capacitatea de 
cazare turistică în funcțiune, a fost cu 
15.6% mai mare decât în 2016 situându

-se la valoarea de 2.251.721 locuri 
– zile.  
Cele mai multe cazări s-au 
înregistrat în hoteluri cca 36% şi 
pensiuni agroturistice cca 31%, 
turiștii români fiind 84,5% din total. 
În domeniul agriculturii, ierarhiile 
statistice poziționează 
Maramureșul pe locul 3 în 
Regiune ca suprafață agricolă 
utilizată în condițiile în care județul 
nostru este județul cu cel mai puțin 
teren arabil din regiunea de Nord 
Vest. 

O poziție fruntașă la nivelul regiunii o 
ocupăm în ceea ce privește suprafețele 
cu plantații pomicole şi la efectivele de 
vaci (cca 31% din efectivul total din 
regiune) şi caprine (cca 30%din 
efectivul total din regiune).  

Câștigul salarial mediu nominal brut la 
nivel național în ultima lună a anului 
trecut a fost de 3662 lei, iar cel net de 
2629 lei, în timp ce la nivelul județului 
Maramureș salariul mediu nominal brut 
a fost de 2849 lei. 

Diferența dintre media națională şi 
cea de la nivelul județului Maramureș 
este de 813 lei la salariul mediu nominal 
brut, respectiv 587 lei la cel net. 

Salariul brut şi net în Maramureș este 
mai mic cu 22% faţă de media 
națională, ceea ce poziționează județul 
nostru pe locul 37 în ierarhia națională. 

Aceste diferențe “negative” faţă de 
restul ţării ar trebui privite ca avantaje 
competitive din punct de vedere 
economic. Câștigurile salariale sunt 
legate de productivitate, iar orice 
creștere salarială trebuie să fie 
subsecvenţa creșterii de 
productivitate. Din păcate, creșterile 
în valuri ale salariului minim la nivel 
național afectează această 
relaționare şi afectează şi economia 
în ansamblul ei. Că sunt creșteri 
care vin dintr-un obiectiv general de 
coeziune socială sau din nevoia de 
a colecta mai mulți bani în conturile 
statului, nici nu are o foarte mare 
importanţă. 

Poate că va suna neplăcut pentru 

unii, dar Maramureșul e exportator net, 
fiindcă mâna de lucru e ieftină. Încă mai 
e ieftină. Nu avem o analiză cantitativă 
de tip EBA la nivelul județului pentru a 
putea spune pe cifre care sunt 
sectoarele economice de bază; sper să 
reușim să o facem în cursul anului 2019. 
Dar, din informațiile pe care le avem, ne 
putem face o imagine de ansamblu. 
Sunt chiar acele sectoare care strâng un 
număr mare şi foarte mare de angajați şi 
care sunt competitive - câștigurile 
salariale sunt încă mici comparativ cu 
alte județe, regiuni sau ţări. Câștigurile 
salariale reduse înseamnă costuri de 
producție mai mici pentru companii, dar 
în același timp, înseamnă o sursă de 
venit pentru acei angajați care, în lipsa 
acestui venit, chiar așa mic cum este el, 
nu ar avea o alta șansă decât asistenţa 
statului. 

Pe termen mediu, acest avantaj 
competitiv al costului salarial nu poate fi 
înlocuit. Din păcate, el este redus cu 
fiecare creștere a salariului minim. Dacă 
în urmă cu câțiva ani excelam în 
sectorul confecțiilor textile, creșterea 
costurilor salariale a dus la închiderea 
sau reducerea activității pentru multe 
dintre companiile din acest domeniu. Şi 
asta fiindcă şi în acest sector exportăm 
manopera. Când manopera a încetat să 
mai fie ieftină, ea nu a mai fost 
competitivă, deci nu am mai avut ce 
exporta. 

Probabil că se va spune că nu se 
compară activitățile; că relocările din alte 
sectoare economice nu sunt la fel de 
simple ca cele din domeniul confecțiilor 
textile. Că e extrem de dificil să muți linii 
de producție în ţări din Asia sau din 
nordul Africii. Doar că amenințare nu 
mai sunt doar aceste ţări, ci şi ţările din 
vestul Europei. Faţă de industria 
confecțiilor, aceste sectoare economice 
presupun costuri logistice mult mai mari 
pentru a duce produsul de la locul de 
producție până la clientul final. Până 
acum, aceste costuri au fost secundare 
celor salariale. Pe măsura ce diferențele 
la nivelul costurilor salariale se reduc 
fata de alte tari europene, cele logistice 
vor trece pe primul plan si vor dicta 
amplasarea locurilor de producție. In 
acest context, infrastructura de transport 
mărfuri si prețul combustibilului vor avea 
un cuvânt greu de spus in anii următori 
asupra modului in care va arata 
economia județului Maramureș. 

Datele în baza cărora s-a făcut 
analiza au fost furnizate de Direcția 
Județeană de Statistică Maramureș.  
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Vă prezentăm în cele ce 

urmează clasamentul celor 

mai  compet i t i ve  f i rme 

maramureşene, clasificate pe 

domenii de activitate şi clase 

de mărime: 

CERCETARE-DEZVOLTARE SI 

HIGH-TECH 

Fabricarea calculatoarelor 

si  a echipamentelor 

periferice 

Microintreprinderi 

1 .  L I G H T  S P E E D 

COMPUTERS SRL - Baia 

Mare  

Activitati de editare a altor 

produse software 

Intreprinderi mijlocii 

1. INDECO SOFT SRL - Baia 

Mare  

Microintreprinderi 

1. RPK SOFTWARE SRL - 

Baia Mare  

Alte activitati de servicii 

p r i v i n d  t e h n o l o g i a 

informatiei 

Intreprinderi mijlocii 

1. REPKA ELECTRONICS SRL 

- Baia Mare  

INDUSTRIE 

E x t r a c t i a  p i e t r e i 

ornamentale si a pietrei 

pentru constructii, extractia 

p i e t r e i  c a l c a r o a s e , 

ghipsului, cretei si a 

ardeziei 

Intreprinderi mici 

1. PIATRA SI NISIP SRL - 

Seini  

2. STUR SRL - Baia Mare  

Fabricarea produselor din 

carne (inclusiv din carne de 

pasare) 

Intreprinderi mari 

1. FERMA ZOOTEHNICA SRL 

- Baia Mare  

Fabricarea produselor 

lactate si a branzeturilor  

Intreprinderi mici 

1. OBLAZA SRL - Bârsana  

Fabricarea inghetatei 

Intreprinderi mici 

1. DIANY-COM SRL - Recea  

Distilarea, rafinarea si 

mixarea bauturilor alcoolice 

Microintreprinderi 

1. DISTILERIA VOICA SRL - 

Chechis  

Fabricarea de articole 

confectionate din textile (cu 

exceptia imbracamintei si 

lenjeriei de corp) 

Intreprinderi mari 

1. VALMEDY PROD SRL - 

Sighetu Marmatiei  

Intreprinderi mici 

1. ANA ACT DECOR SRL - 

Baia Sprie  

Microintreprinderi 

1. INTERMEDY SRL - Sighetu 

Marmatiei  

Fabricarea de articole de 

imbracaminte pentru lucru 

Intreprinderi mici 

1. ITDOR CONCEPT SRL - 

Baia Mare  

Microintreprinderi 

1. ITDOR COMPANY SRL - 

Baia Mare  

Fabricarea altor articole de 

imbracaminte (exclusiv 

lenjeria de corp) 

Intreprinderi mari 

1. STIL AURA SRL - Baia 

Mare  

Intreprinderi mijlocii 

1. RACIDO PROD COM SRL - 

Baia Mare  

Taierea si rindeluirea 

lemnului 

Intreprinderi mari 

1. KARELIA - UPOFLOOR 

SRL - Satulung  

Microintreprinderi 

1. MDA TRANS SRL - Baia 

Mare  

Alte activitati de tiparire 

n.c.a. 

Intreprinderi mari 

1. PRINTMASTERS SRL - 

Cicârlau  

Intreprinderi mici 

1. CECONII SRL - Recea  

Fabricarea altor produse 

chimice n.c.a. 

Intreprinderi mari 

1. 4 BRANDS SRL - Baia 

Mare  

Fabricarea articolelor din 

cauciuc 

Intreprinderi mari 

1.  OPTIBELT POWER 

TRANSMISSION SRL - Tautii-

Magheraus  

Fabricarea altor produse din 

material plastic 

Intreprinderi mijlocii 

1. GIMPLAST SRL - Baia 

Mare  

Fabricarea produselor din 

beton pentru constructii  

Intreprinderi mici 

1. FORTE GRUP SRL - Baia 

Mare  

Metalurgia aluminiului 

Intreprinderi foarte mari 

1. UNIVERSAL ALLOY 

CORPORATION EUROPE SRL 

- Dumbravita  

Fabricarea de constructii 

m e t a l i c e  s i  p a r t i 

componente ale 

structurilor metalice 

Intreprinderi mari 

1. RAMIRA SA - Baia 

Mare  

Fabricarea articolelor 

de feronerie 

Intreprinderi mijlocii 

1. COMERPAN SRL - 

Sighetu Marmatiei  

Fabricarea articolelor 

din fire metalice; 

fabricarea de lanturi 

si arcuri 

Intreprinderi mici 

1. ATROM IMPEX SRL - Baia 

Mare  

Fabricarea de suruburi, 

buloane si alte articole 

filetate; fabricarea de nituri 

si saibe 

Intreprinderi mijlocii 

1. MECANICA-SIGHETU SA - 

Sighetu Marmatiei  

Fabricarea altor articole din 

metal n.c.a. 

Intreprinderi mijlocii 

1. BLACHOTRAPEZ SRL - 

Baia Mare  

Fabricarea de instrumente 

si dispozit ive pentru 

masura, verificare, control, 

navigatie 

Intreprinderi mici 

1. PRIMATECH SRL - Baia 

Mare  

Fabricarea aparatelor de 

distributie si control a 

electricitatii 

Intreprinderi foarte mari 

1 .  E A T O N  E L E C T R O 

PRODUCTIE SRL - Sirbi  

Intreprinderi mari 

1. ELECTRO SISTEM SRL - 

Baia Mare  

F a b r i c a r e a  a l t o r 

echipamente electrice 

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. 

Intreprinderi mijlocii 

1. ADISS SA - Tautii-

Magheraus  

Fabricarea altor masini si 

utilaje specifice n.c.a. 

Intreprinderi mijlocii 

1. DELTA ENGINEERING 

AUTOMATION SRL - Merisor  

Fabricarea de mobila n.c.a. 

Intreprinderi foarte mari 

1. ARAMIS INVEST SRL - 

Baia Mare  

Continuare în pag. a 4-a 



HERMES CONTACT 4  

2. TAPARO SA - Borcut  

3. PLIMOB SA - Sighetu Marmatiei  

Intreprinderi mijlocii 

1. LAGUNA SERV SRL - Sighetu 

Marmatiei  

Intreprinderi mici 

1. GHISE DESIGN SRL - Recea  

AGRICULTURA, SILVICULTURA, 

PESCUIT 

Cult ivarea fructelor arbustilor 

fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a 

altor pomi fructiferi 

Microintreprinderi 

1. VOLS BLUEBERRIES SRL - Baia Mare  

Cresterea porcinelor 

Intreprinderi mici 

1. AGRO PIG SRL - Baia Mare  

2. PIG CENTER SRL - Miresu Mare  

Colectarea produselor forestiere 

nelemnoase din flora spontana 

Microintreprinderi 

1. FOREST TIM-TOM SRL - Salistea de 

Sus  

CONSTRUCTII 

Lucrari de constructii a cladirilor 

rezidentiale si nerezidentiale 

Intreprinderi mici 

1. TAFFO SRL - Baia Mare  

Lucrari de constructii a drumurilor si 

autostrazilor 

Intreprinderi mijlocii 

1. DRUMURI-PODURI MARAMURES SA 

- Baia Mare  

Intreprinderi mici 

1. RIMPEX GROUP SRL - Baia Mare  

Lucrari de instalatii electrice 

Intreprinderi mici 

1. ELECTROCENTER DUE SRL - Baia 

Mare  

Microintreprinderi 

1. CONI BROTHERS SRL - Baia Mare  

Lucrari de instalatii sanitare, de 

incalzire si de aer conditionat 

Intreprinderi mijlocii 

1. ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII SA 

- Baia Mare  

2. ALAVAL PROD COM SRL - Dumbravita  

Intreprinderi mici 

1. I.C.E.P. SRL - Busag  

Alte lucrari de instalatii pentru 

constructii 

Microintreprinderi 

1. ISO-WELT SRL - Baia Mare  

SERVICII 

Repararea masinilor 

Intreprinderi mici 

1. MT GLOBAL IMPIANTI SRL - Borsa  

Repararea echipamentelor electronice 

si optice 

Intreprinderi mici 

1. ELMED SRL - 

Baia Mare  

D e z v o l t a r e 

( p r o m o v a r e ) 

imobiliara 

Intreprinderi mici 

1. HOFER-H.I. 

SRL - Baia Mare  

Intretinerea si 

r e p a r a r e a 

autovehiculelor 

Intreprinderi mijlocii 

1. ATP MOTORS RO SRL - Baia Mare  

Transporturi de marfa pe calea ferata 

Intreprinderi mici 

1. FONTI EUROPE LDC SRL - Baia Mare  

Transporturi urbane, suburbane si 

metropolitane de calatori 

Intreprinderi mari 

1. URBIS SA - Baia Mare  

Transporturi rutiere de marfuri 

Intreprinderi mijlocii 

1. HAGERO SRL - Sirbi  

Microintreprinderi 

1. EMIVAS SRL - Baia Mare  

Alte activitati anexe transporturilor 

Intreprinderi mici 

1. EMIVAS DISTRIBUTIE SRL - Baia 

Mare  

2. MARASPED INTERTRANS SRL - Baia 

Mare  

Activitati de editare a ziarelor 

Intreprinderi mici 

1. GRAIUL MARAMURESULUI SRL - 

Baia Mare  

A c t i v i t a t i  d e  p r o d u c t i e 

cinematografica, video si de programe 

de televiziune 

Microintreprinderi 

1. CANAL 7 SRL STUDIOUL DE 

TELEVIZIUNE TL+ MARAMURES - Baia 

Mare  

Agentii imobiliare 

Microintreprinderi 

1. JAKA SERV SRL - Baia Mare  

Activitati de contabilitate si audit 

financiar; consultanta in domeniul 

fiscal 

Intreprinderi mici 

1. MICRAL EXPERT SRL - Baia Mare  

Microintreprinderi 

1. CGE&DAD GROUP CONSULTING SRL 

- Viseu de Sus  

Activitati de inginerie si consultanta 

tehnica legate de acestea 

Intreprinderi mici 

1. TECHNOCAD SA - Baia Mare  

2. EPUROM SA - Baia Mare  

Microintreprinderi 

1. CUBICON INVEST SRL - Baia Mare  

Activitati ale agentiilor de publicitate 

Microintreprinderi 

1. INSIDE MEDIA SRL - Baia Mare  

1. ELSYLINE SRL - Baia Mare  

Servicii de reprezentare media 

Microintreprinderi 

1. SOCIAL MEDIA PROMOTIONS SRL - 

Baia Mare  

Activitati de traducere scrisa si orala 

(interpreti) 

Microintreprinderi 

1. IMPERIA STAR BZN SRL - Baia Mare  

Activitati veterinare 

Microintreprinderi 

1. ANCAFARMVET SRL - Baia Mare  

Activitati generale de curatenie a 

cladirilor 

Intreprinderi mijlocii 

1. HOUSE KEEPING CLEAN SRL - Baia 

Mare  

Alte forme de invatamant n.c.a. 

Microintreprinderi 

1. CULTURE NEWS SRL-D - Baia Mare  

2. PAB PROFESSIONAL SRL-D - Odesti  

Activitati de asistenta spitaliceasca 

Microintreprinderi 

1. CLINICA SFÂNTA MARIA SRL - Baia 

Mare  

Activitati de asistenta medicala 

specializata 

Microintreprinderi 

1. LIFE SUPPORT SRL - Sighetu 

Marmatiei  

Activitati de asistenta stomatologica 

Microintreprinderi 

1. TUTODENT SRL - Baia Mare  

Alte activitati referitoare la sanatatea 

umana 

Microintreprinderi 

Urmare din pag. a 3-a 

Continuare în pag. a 5-a 
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Urmare din pag. a 4-a 

1. R.M.N CASA RUSU SRL - 

Baia Mare  

Repararea calculatoarelor si 

a echipamentelor periferice 

Intreprinderi mici 

1. GO SERV SRL - Baia Mare  

COMERT 

Comert cu autoturisme si 

autovehicule usoare (sub 

3,5 tone) 

Intreprinderi mici 

1. LAND MOTORS SRL - Baia 

Mare  

Intermedieri in comertul cu 

produse diverse 

Microintreprinderi 

1. INTER FORESTA SRL - 

Baia Mare  

Comert cu ridicata cu cafea, 

ceai, cacao si condimente 

Microintreprinderi 

1. SICHER IMPEX SRL - Baia 

Mare  

Comer t  cu  r i d i ca t a 

specializat al altor alimente, 

inclusiv peste, crustacee si 

moluste 

Microintreprinderi 

1. ICAMIR COM SRL - 

Remetea Chioarului  

Comert cu ridicata al 

produselor farmaceutice 

Intreprinderi mijlocii 

1. MARAVET S.A. - Baia Mare  

Microintreprinderi 

1. KAYANA SRL - Baia Mare  

Comert cu ridicata al altor 

bunuri de uz gospodaresc 

Intreprinderi mici 

1. OFFICE CENTER SRL - 

Recea  

Comert cu ridicata al 

c a l c u l a t o a r e l o r , 

echipamentelor periferice si 

software-ului 

Microintreprinderi 

1. ONE-IT SRL - Baia Mare  

Comert cu ridicata al altor 

masini si echipamente 

Intreprinderi mijlocii 

1. B&K ELECTRO SYSTEM 

SRL - Baia Mare  

Comert cu ridicata al 

materialului lemnos si a 

materialelor de constructii 

si echipamentelor sanitare 

Intreprinderi mijlocii 

1. STORO SRL - Baia Mare  

Comer t  cu  r i d i ca t a 

nespecializat 

Intreprinderi mijlocii 

1. MEDIAPRESS SRL - Baia 

Mare  

Intreprinderi mici 

1. PIN PLUS PIN SRL - Baia 

Mare  

2. CIRUELAS COM SRL - 

Berinta  

Comert cu amanuntul in 

magazine nespecializate, cu 

vanzare predominanta de 

produse alimentare, bauturi 

si tutun 

Intreprinderi mijlocii 

1. ABA - FLOR PROD COM 

SRL - Baia Mare  

Comert cu amanuntul al 

painii, produselor de 

patiserie si produselor 

zaharoase, in magazine 

specializate 

Intreprinderi mijlocii 

1. BIZO TRADE SRL - Baia 

Mare  

Comert cu amanuntul al 

calculatoarelor, unitatilor 

periferice si software-ului in 

magazine specializate 

Microintreprinderi 

1. REAL INFO SRL - Baia 

Mare  

Comert cu amanuntul al 

mobilei, al articolelor de 

iluminat si al articolelor de 

uz casnic n.c.a., in 

magazine specializate 

Intreprinderi mici 

1. ELECTROCENTER SRL - 

Baia Mare  

Comert cu amanuntul al 

cartilor, in magazine 

specializate 

Intreprinderi mici 

1. MARA-LIBRIS SA - Baia 

Mare  

Comert cu amanuntul al 

produselor cosmetice si de 

parfumerie, in magazine 

specializate 

Intreprinderi mici 

1. WIGMOND SRL - Baia 

Mare  

Comert cu amanuntul al 

altor bunuri noi, in magazine 

specializate 

Microintreprinderi 

1. ATENA-LUX SRL - Baia 

Mare  

2. SESSLER IMPEX SRL - 

Baia Mare  

TURISM 

Hoteluri si alte facilitati de 

cazare similare 

Intreprinderi mijlocii 

1. TURIST SUIOR SRL - Baia 

Sprie  

Restaurante 

Intreprinderi mici 

1. ALEXIS PROD PAN SRL - 

Desesti  

2. NORTH EXCLUSIVE SRL - 

Baia Mare  

Baruri si alte activitati de 

servire a bauturilor 

Intreprinderi mici 

1. FABRICA DE VESELIE SRL 

- Baia Mare  

Activitati ale agentiilor 

turistice 

Microintreprinderi 

1. DCR STILE SRL - STYLE 

TRAVEL - Baia Mare  

Activitati ale tur-operatorilor 

Intreprinderi mici 

1. SFARA TOURS BAIA MARE 

SRL - Baia Mare  

 

PREMII SPECIALE 

Managerul anului 

Ioan FILIP – TAPARO SA 

Femeia manager a anului 

Valeria VIGH - WIGMOND 

SRL 

Cel mai mare exportator din 

judeţul Maramureş 

E A T O N  E L E C T R O 

PRODUCȚIE SRL 

Cel mai mare exportator cu 

capital autohton din judeţul 

Maramureş 

ARAMIS INVEST SRL 

Firma cu cele mai multe 

prezențe pe locul I în Topul 

f i rmelo r  d in  județu l 

Maramureș  

ADISS SA 

Firma cu cele mai multe 

prezențe în Topul firmelor 

din județul Maramureș 

PLIMOB SA 
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-Pentru început, vă rugăm să ne 
explicați pe scurt la ce se referă 
proiectul pe care l-a dezvoltat 
instituția Dvs. prin finanțare de la 
AFCN? 

-Proiectul „Biserici din Ţara 
Lăpuşului - Tururi virtuale” iniţiat de 
către Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Maramureş şi co-finanţat 
de Administraţia Fondului Cultural 
Naţional vizează cercetarea şi 
promovarea a 30 de biserici de lemn, 
monumente istorice din Ţara 
Lăpuşului, prin realizarea de tururi 
virtuale și întocmirea de descrieri 
narative ale acestor obiective, precum 
și publicarea informațiilor în mediul 
on-line, pe un portal web. Proiectul 
este gândit ca parte integrantă a unui 
program mai amplu care să 
promoveze patrimoniul cultural din 
Maramureş în mediul on-line, 
incluzând valori ale patrimoniului 
cultural material şi imaterial. Pentru 
debutul acestui program a fost ales 
teritoriul Ţării Lăpuşului, deoarece, 
alături de celelalte trei regiuni 
etnofolclorice ale actualului judeţ 
Maramureş (Ţara Maramureşului, 
Ţara Chioarului, Ţara Codrului), este 
o zonă ce deţine un bogat patrimoniu 
cultural, însă, din păcate, insuficient 
cercetat şi pus în valoare. Au fost 
selectate pentru promovare în cadrul 
acestui proiect 30 de biserici de lemn 
din Ţara Lăpuşului (monumente 
incluse în Lista Monumentelor 

Istorice din România, 2015), 
reprezentative pentru zona vizată. 
Dintre acestea, 14 biserici sunt clasate 
în Grupa A (monumente istorice de 
valoare națională sau universală) iar 
16 biserici în Grupa B (monumente 
istorice reprezentative pentru 
patrimoniul cultural local). Una dintre 
bisericile selectate, respectiv Biserica 
de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi 
Gavril” din Rogoz, datată 1661, este 
înscrisă din anul 1999 în Lista 
Patrimoniului Mondial UNESCO. 

-În ce constă, ce aduce nou acest 
proiect și ce se speră prin realizarea 
lui? 

-Credem că în vremurile de azi, 
alături de metodele clasice de 
cercetare, promovarea patrimoniului 
cultural şi transpunerea lui în formă 
digitală trebuie să constituie 
instrumente de lucru în vederea 
„universalizării” elementelor 
identitare ale culturii naţionale. 
Potrivit statisticilor recente, la nivel 
mondial se înregistrează un număr de 
peste 4,1 miliarde de utilizatori de 
internet, ceea ce reprezintă un procent 
de 54,4% din totalul populaţiei 
globului. În privinţa României, în anul 
2017, un procent de 68,6% 
dintre gospodăriile din ţară au avut 
acces la reţeaua de internet. Astfel, 
într-o societate în care revoluția 
tehnologică produce schimbări rapide, 
modalitățile de accesare, producere, 
comunicare și difuzare a conținutului 
cultural se transformă. În acest sens, 
proiectul nostru propune, prin 
utilizarea unor mijloace de informare 
virtuale-interactive, cu un impact 
puternic asupra utilizatorilor de 
internet, adoptarea unor metode 
moderne de punere în valoare a 
patrimoniului național din această 
zonă.  

În contextul anului 2018 – „Anul 
european al patrimoniului cultural”, 
instituţiile maramureşene de cultură 
implicate în proiect consideră că este 
necesar să faciliteze accesul la aceste 
valori culturale, să încurajeze cât mai 
multe persoane să descopere și să 
aprecieze patrimoniul cultural al 
României. 

-Care este perioada de realizare și 
cum ați aprecia volumul de muncă? 
Ce instituții s-au implicat în acest 
proiect? 

-Proiectul „Biserici din Ţara 
Lăpuşului. Tururi virtuale” iniţiat de 

către CJCPCT Maramureş se 
desfăşoară în colaborare cu Direcţia 
Judeţeană pentru Cultură Maramureş, 
Facultatea de Litere din Baia Mare 
(Universitatea Tehnică din Cluj-
Napoca, Centrul Universitar Nord din 
Baia Mare), Muzeul Judeţean de 
Istorie şi Arheologie Maramureş şi 
“Aedilis Proiect” SRL. De asemenea, 
avem bucuria de a colabora în 
demersul nostru cu dl. Marin Giurgiu, 
un cunoscut fotograf maramureşean, 
specializat în realizarea tururilor 
virtuale. Portofoliul artistului cuprinde 
numeroase realizări de acest gen 
pentru multe monumente şi instituţii 
culturale din ţară.  

Proiectul care a debutat în vara 
acestui an se va finaliza la sfârşitul 
lunii noiembrie, odată cu publicarea 
rezultatelor cercetării pe un portal 
web. 

-Ce presupune turul virtual? Ce 
avantaje are turul virtual față de 
prezentările clasice (fotografie, 
film)? 

-Un tur virtual este un sistem 
complet de vedere (360 de grade) al 
unui spațiu, cu care un utilizator poate 
interacţiona. Prin intermediul unui tur 
virtual, utilizatorul se simte ca şi cum 
ar fi prezent în acel spațiu, controlând 
mișcarea lui în interiorul zonei, zoom 
in şi out, oferindu-i posibilitatea de a 
se concentra pe domeniile sale de 

interes. De asemenea, se va crea o 
interfaţă prin care utilizatorul se poate 
„deplasa” în diferitele puncte de staţie 
ale unui monument, având acces la 
vizualizarea detaliilor de exterior şi 
interior. Astfel, în cadrul proiectului 

Vizite virtuale la bisericile de lemn monument din Ţara Lăpuşului 
interviu cu dl. drd. Florin Vasile POP,  șef birou în cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale Maramureș, coordonator proiect 

Continuare în pag. a 7-a 

Doina MACOVEI 
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nostru, pentru fiecare 
monument istoric vor fi 
realizate tururi virtuale, 
având diferite „puncte de 
staţie” - puncte de rotire 
360 de grade. În acest fel, 
având cel puţin 4 puncte de 
staţie pentru fiecare 
monument, vor putea fi 
oferite vizitatorilor aspecte 
din exterior, dar şi din 
interior (pronaos, naos, 
altar), concretizate în peste 
120 de panorame. 
Modalitatea de punere în 
valoare, prin tururi virtuale 
şi oferirea de informaţii 
relevante despre fiecare 
obiectiv şi publicarea 
acestora pe un site web, 
reprezintă o metodă 
modernă şi coerentă de 
promovare a patrimoniului 
în context local și european. 

Vizite virtuale la bisericile de lemn monument din Ţara Lăpuşului 

Urmare din pag. a 6-a Prezentate astfel, tururile 
virtuale ajung să fie o 
imagine completă, un „stop-
cadru” al stării de 
conservare a acestor 
monumente pentru anul 
2018. 

Un proiect unitar de 
punere în valoare a 
patrimoniului cultural local 
trebuie să vizeze şi 
conştientizarea comunită-
ţilor locale şi, îndeosebi, a 
reprezentanţilor admi-

nistraţiei publice locale şi 
judeţene asupra valorilor de 
patrimoniu pe care le deţin / 
administrează şi asupra 
stării de conservare a 
acestor obiective. Prin 
prezentarea stării de fapt şi 

a imaginii concrete a 
acestor monumente prin 
tururile virtuale realizate, 
vor fi puse în lumină 
exemplele de bună practică 
în privinţa conservării 
monumentelor istorice, 

precum şi cele privitoare la 
abaterile de la normele de 
conservare şi protecţie a 
acestor bunuri culturale. 

-Instituția Dvs. are în 
vedere realizarea și a altor 
proiecte de acest fel 
pentru viitorul apropiat? 
Ne puteți exemplifica? 

-Sperăm să continuăm 
cercetările noastre în acest 
domeniu şi să cuprindem în 
programul nostru şi celelalte 
zone etnofolclorice ale 
judeţului. Astfel, pentru 
anul 2019, vom viza Ţara 
Chioarului, o altă zonă cu 
numeroase obiective 
valoroase din punct de 
vedere cultural. Experienţa 
proiectului derulat în acest 
an ne va ajuta să optimizăm 
colaborarea cu celelalte 
instituţii şi cu ceilalţi actori 
implicaţi în proiect. 

-Vă mulțumim. 
 

La invitaţia preşedintelui Camerei de 

Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, 

dl Sergiu Harea, o delegaţie a CCI 

Maramureş condusă de dl preşedinte 

Florentin Tuş a participat în perioada 5 – 6 

octombrie a.c. la evenimentele prilejuite de 

aniversarea a 100 de ani de la înfiinţarea 

La ceas centenar Camera de Comerţ 

şi Industrie a Republicii Moldova 

Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii 

Moldova. 

În prezenţa unei numeroase 

asistenţe (cca 500 de 

persoane), personalităţi 

m a r c a n t e  d i n  v i a ţ a 

economică şi politică a 

Republicii Moldova, dar şi a 

numeroşi invitaţi din 

străinătate, participanţii au 

omag i a t  p r in  s cu r te 

intervenţii importantul 

moment. 

S-au înmânat diplome şi însemne ale 

momentului aniversar şi au fost trecute în 

revistă acţiunile care au stat la baza formării 

CCI a Republicii Moldova.  

Preşedintele CCI Maramureş a înmânat din 

partea instituţiei un trofeu aniversar şi a 

felicitat conducerea şi colectivul CCI a Moldovei 

pentru eforturile susţinute în promovarea şi 

sprijinul acordat mediului de afaceri din 

Republica Moldova.  

Au fost, de asemenea, puse bazele unei 

viitoare colaborări între CCI a Moldovei şi CCI 

Maramureş, primul pas în acest sens urmând a fi 

făcut în anul viitor prin organizarea la Baia Mare 

a evenimentului „Fabricat în Moldova”. 

Patronatul Detectivilor Particulari din România a 

organizat în perioada 11-14 octombrie a.c. evenimentul 

intitulat Cluster National de Intelligence Civil II, care 

a reunit participanţi ai acestei bresle, dar şi oficialităţi 

locale. 

Domnul Florentin TUŞ, preşedintele CCI 

Maramureş s-a referit în alocuţiunea sa la nevoia unor 

O întâlnire… sub acoperire 
servicii specializate cu respectarea bunelor practici, 

accentuând mai ales pe atenţia ce trebuie acordată 

protecţiei datelor personale, ca etică pentru această 

profesie. 

Pe lângă problemele specifice, au fost dezbătute teme 

de larg interes privind legislaţia în domeniu, relaţiile cu 

mediul de afaceri, dar şi cu cel internaţional, precum şi 

cu autorităţile statului. De asemenea, au fost decernate 

premii de excelenţă ale PDPR. Aşteptăm noutăţile 

acestei branşe. (D.M.) 
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Piaţa de artă ll Şcola Băimăreană  

interviu cu dl. Várvédő Zsolt,  
anticar, expert în pictura Școlii 

băimărene 

După cum spuneam în numărul din 
septembrie al Hermes Contact, 
dedicăm acest număr 
inepuizabilului subiect al picturii 
Școlii băimăreane, dedicându-l 
tuturor celor sunt pasionați de 
artă, colecționarilor, dar mai ales 
celor care se apleacă asupra 
fiecărei descoperiri, fiecărui 
amănunt și învață toată viața să 
iubească arta... Definiția celor trei 
categorii menționate am 
descoperit-o într-un  singur om, 
care a avut bunăvoința să-mi 
vorbească ore în șir despre iubirea 
vieții sale… pictura. 
-Nu e chiar întâmplător că 

aveți nume maghiar. Domnule 
Várvédő Zsolt vorbiți și citiți în 
limba natală, pentru că un 
vorbitor de limba română nu ar 
avea documentele necesare 
pentru a se informa asupra 
picturii din timpul Școlii 
băimărene. De ce?  

-Problema este că nici măcar în 
anii 60-70-80 nu s-a editat nimic 
în limba română despre pictura 
băimăreană, așadar istoricii și 
criticii de artă nu au avut de unde 
să învețe și să se specializeze în 
acest domeniu. Chiar și ulterior 
informațiile în limba română sunt 
foarte puține, nu sunt cataloage, 
albume de artă sau lucrări 
biografice cronologice sau sunt de 
calitate îndoielnică din punct de 
vedere al informației.  
-Singurul lucru cu care ne 

mândrim e numele școlii, neaoșul 
Şcoala băimăreană. Vă rog să ne 
dați o definiție a acesteia, 
ținând cont că în acele timpuri 
zona aparținea Imperiului austro-
ungar. 

-Acest curent este format din 
etape, iar astăzi se vorbește 
despre continuitate.  Să nu uităm 
ca în 1896 când Hollosy Simon a 
venit în Baia Mare, un oraș cu doar 
10.000 locuitori, majoritatea 
mineri, a găsit atât un primar - dl. 
Thurmann Olivér- care a fost 
interesat de artă, dar și un 
mecena, în persoana avocatului 
Stoll Béla, care a susținut grupul 
de pictori donând terenul unde 
astăzi se află Colonia, dar și 

finanțându-i pe pictori. 
În cartea scrisă de Reti în 1954  

se descrie că existau două școli 
paralele în cadrul coloniei.Una era 
cea în care se înscriau cei care au 
venit să înveţe şi aveau nevoie de 
corectură, iar alta unde pictau 
aceia care erau artişti consacraţi 
şi nu aveau nevoie de profesori… 
Nu mai puțin de 1192 de pictori 
care au trecut prin Baia Mare până 
în 1937 fuseseră menționați. 

Orele  fuseseră  împărţite in 
două etape, înainte de masă se 
picta în natură, adică plain-air, iar 
după masă în atelierul mare se 
lucra după model. Aceşti artişti  
ne-au lăsat cele mai frumoase 
imagini cu casele pictate 
multicolor, cu vârful roșu al 
Bisericii reformate maghiare de pe 
Podul Viilor, cu cerul de aici, cu 
Izvoare, lacul Bodi etc. 

Așadar, existau artiști 
consacrați care predau, făceau 
corecturi, și bineînțeles, pictau. 
Din 1905 apare curentul Fovism, cu 
originile în Paris, cu culorile 
puternice și imaginile aproape 
grotești- școala lui Matisse, care-i 
influențează și pe pictorii din Baia 
Mare. Curentul a fost contestat de 
profesorii în vârstă, dar… sămânța 
fusese aruncată, iar artiștii au 
început să picteze în acest stil. 
-Mai există lucrări ale Școlii 

băimărene nedescoperite? 

- Orice colecționar, anticar, cu 
speranța asta trăiește. Sunt 
descoperiri mari, lucrări valoroase 
care au ieșit la iveală din Brazilia, 
ori SUA, și care urmează să fie 
expuse publicului. Eu sunt sigur că 
sunt și colecții închise. Noul val și 
generația care au luat locul celor 
care cunoșeau arta pe care o aveau 
în case, sunt cei care vor să vândă 
tablourile pentru bani, iar 
prețurile urcă.  

Diferența între casele de 
licitații din Ungaria și cele din 
România, este că cele din urmă 
educă cumpărătorul din punct de 
vedere a investiției, și nu a artei, 
sau a colecționarului.  
-Cât la sută din patrimoniul 

Școliiă băimărene se află în 
țară? 

-Probabil nu mai mult de 10%, 
majoritatea este în Ungaria, dar 
există peste tot în lume.  
-Cum ne ferim de falsuri? 

Există anunțuri pe diverse site-
uri care spun că dețin tablouri 
ale Școlii băimărene. Sunt ele 
autentice?  

-Nu. Nici unul. Din păcate 
vinovații sunt cei care cumpără și 
mai puțin cei care falsifică. Nici 
legislația nu ne protejează în nici 
un fel. În România nu există școală 
de experți, dar există în Ungaria, 
la noi este numai o Asociație a 
experților în artă. 
-Cum ați reușit Dvs. să fiți un 

cunoscător atât de fin al acestui 
domeniu? 

-M-a interesat din prima zi în 
care m-am așezat în acest scaun, 
am fost pasionat și am savurat 
fiecare lucrare care mi-a trecut 
prin mâini. Acum zeci de ani nu 
exista o fluență a informației, iar 
eu a trebuit să fac poze la 
anumite lucrări, apoi să le trimit 
prin poștă la evaluatorii din 
străinătate. De la ei îmi venea un 
răspuns și o estimare a lucrării, 
iar în timp am învățat cum să 
diferențiez un fals de o lucrare 
originală. Dar toate astea se fac 
cu foarte multă pasiune și 
dragoste… pentru artă. 

 
Doina Macovei 
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O nouă serie de cursuri 

Pregătire teoretică în vederea reautorizării/ 

autorizării electricienilor (gradul I, II şi III) 

Desfășurarea activității de autorizare/reautorizare a 
electricienilor se realizează de către Autoritatea Naţională 
de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) în baza 
"Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, 
verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu 
execuția, precum și a experților tehnici de calitate și 
extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice",  aprobat 
prin Ordinul ANRE nr. 11/13.03.2013, publicat în Monitorul 
Oficial nr. 152/ 21.03.2013, cu modificările ulterioare 
aprobate prin Ordinul ANRE nr. 116/ 20.12.2016, publicat 
în Monitorul Oficial nr. 9/ 05.01.2017. 

În perioada 12-14.10.2018 la Sala Polivalentă a CCI 
Maramureş s-a desfăşurat o nouă serie de curs de 
pregătire teoretică în vederea reautorizării/autorizării 
electricienilor. Cursul este autorizat de către ANRE. La 
modul general obiectivul acestui tip de curs este de a 
completa şi actualiza cunoştinţele de specialitate, a 
cunoştinţelor în domeniul legislativ, a regulamentelor şi a 
normativelor specifice şi se adresează electricienilor care 
îşi propun să-și prelungească legitimația de electrician 
autorizat ANRE sau să susţină examenul de autorizare.  

Programa cursului a respectat tematica şi bibliografia 

pentru examenul de autorizare/reautorizare a 
electricienilor, în conformitate cu art. 37, din 
Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, 
verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi 
extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, aprobat prin 
Ordinul preşedintelui ANRE nr. 11 din 13 martie 2013, 
respectiv art 16 din Regulamentului pentru autorizarea 
electricienilor, verificatorilor de proiecte şi a experţilor 
tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor 
electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 116 
din 20 decembrie 2016.  

Cursul a fost susţinut de formatori, specialişti în 
domeniu, avizaţi de către Autoritatea Naţională de 
Reglementare în Domeniul Energiei. Au participat la curs 
23 persoane, din cadrul a 6 firme - ELECTROCENTER 
DUE SRL; ELECTROMECANICA SATU MARE SA; 
ELECTRO SISTEM SRL; FLOMARTEO INSTAL SRL-D; 
MICHNEA PETRU PFA; COMP SGS ELECTROGRUP 
SRL, care doresc să-și prelungească legitimația de 
electrician autorizat ANRE. La finalul cursului absolvenţii 
au primit un certificat de absolvire.  

Mihail MĂRĂŞESCU 

În perioada 22 octombrie – 15 
noiembrie 2018 se desfășoară o nouă 
serie de curs pentru ocupaţia 
“CONTABIL” COD COR: 331302, curs 
organizat de către Camera de Comerţ şi 
Industrie Maramureş în cadrul 
Academiei de Management pentru 
IMM-uri.   

Acest curs este adresat 
administratorilor întreprinderilor mici și 
mijlocii, titularilor de PFA, II sau IF, 
angajaților operatorilor economici care 
doresc să se inițieze sau să-și 
perfecționeze cunoștințele în domeniul 

Curs CONTABIL contabilității, astfel la invitația CCI 
Maramureș au răspuns un număr de 11 
persoane. 

Tematica abordată în cadrul acestui 
curs este: *Contabilitatea societăților 
comerciale - aspecte generale. 
Documente de eviență contabilă – 
întocmirea, completarea și 
înregistrarea documentelor primare; 
*Conținutul economic și funcția 
contabilă a conturilor; *Registrele 
contabile – completare, analiză și 
interpretare; *Balanța de verificare – 
intocmire, conținutul și funcțiile 
acesteia; *Evaluarea patrimonială – 
obiectivul și principiile evaluării; Bilanțul 

contabil – conținutul economic și 
juridic; *Întocmirea și transmiterea 
documentelor specifice; *Utilizarea 
calculatorului și a progamelor 
informatice specializate în domeniul 
contabilității. 

În urma examenului final, absolvenții 
vor obţine următoarele competențe: 
*Întocmirea/completarea documentelor 
primare; *Contarea operațiunilor 
patrimoniale; *Efectuarea de calcule 
specifice; *Completarea registrelor 
contabile; *Întocmirea balanței de 
verificare; *Evaluarea patrimonială; 
*Întocmirea bilanțului contabil; 
*Transmiterea documentelor specifice.  
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Continuare în pag. a 11-a 

Acte normative publicate în M.O. 

SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE 

FISCALITATE 

•ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 

din 27 septembrie 2018 pentru 
modificarea și completarea unor acte 
normative  în domeniul insolvenței și a 
altor acte normative (MO nr. 840 din 2 
octombrie 2018) 

Principalele modificări aduse Legii 
85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolventei si de insolventa sunt: 
In cazul cererilor de deschidere a 

procedurii de insolventa formulate de 
debitori, cuantumul creanțelor bugetare 
trebuie sa fie mai mic de 50% din totalul 

declarat al creanțelor debitorului la data 
deschiderii procedurii. 

Nu poate fi desemnata ca administrator 
special o persoana fizica sau juridica care 
are si calitatea de creditor. 

Creanțele fiscale care nu au fost 
suspendate la executare silita prin 

hotărâre judecătorească definitiva, dar 
sunt contestate, vor fi admise la masa 
credală si înscrise sub condiție rezolutorie 

pana la finalizarea contestației de către 
instanța de contencios administrative. 

Deschiderea procedurii de faliment 
poate fi ceruta de titularul unei creanțe, 
chiar daca administratorul judiciar a omis 

sa se pronunțe cu privire la aceasta. 
Se impune administratorului judiciar/

lichidatorului desemnat , antrenarea 
răspunderii personale ori de cate ori 

identifica persoane culpabile de starea de 
insolventa a debitorului. De asemenea, s-
a redus de la 50% la 30% cuantumul 

creanțelor înscrise la masa credală in total 
creanțe pentru care un creditor poate 

solicita atragerea răspunderii sau poate 
ataca o hotărâre a instanței de respingere 
a acțiunii. 

Modificările mai importante aduse 
Codului de procedura fiscala, prin 

O.U.G. nr. 88/2018 sunt: 
Conversia creanțelor in acțiuni este 

posibila pentru toți contribuabilii la care s-
a deschis procedura de insolventa, nu 
numai la cei cu capital integral sau 

majoritar de stat. 
S-a reglementat procedura de cesiune a 

creanțelor bugetare datorate de debitorii 
aflați in stare de insolventa. 

•ORDONANTA DE URGENTA nr. 89 

din 4 octombrie 2018 privind unele 
masuri fiscal-bugetare si pentru 
modificarea si completarea unor acte 
normative (MO nr. 854 din 9 octombrie 
2018) 

Ordonanța aduce mai multe modificări, 
în principal Codului Fiscal, dar și altor acte 

normative. 
Modificările aduse Codului fiscal 

vizează reducerea cotei de TVA pentru 
anumite activități (cazare, catering etc.), 

acordarea unor bonificații pentru plata cu 
anticipație a sumelor stabilite prin decizii 
de impunere anuală pentru perioada 2014

-2017 și clarificarea implicațiilor fiscale pe 
care le au cazurile de modificare a 

politicilor contabile determinate de 
adoptarea inițială a unui standard 
internațional de raportare financiară. 

 

COMERȚ INDUSTRIE, SERVICII 

•ORDIN nr. 423 din 11 septembrie 

2018 privind situațiile în care se pot 
dispune suspendarea și retragerea 
autorizației  pentru efectuarea de 
operațiuni cu metale prețioase și pietre 
prețioase pentru operatorii  economici 
autorizați, respectiv procedura de 
reautorizare, precum și situațiile în care se 
poate dispune interzicerea efectuării de 
operațiuni cu metale prețioase și pietre 
prețioase pe teritoriul României de către 
operatorii economici din statele membre 
ale Uniunii Europene,  din Spațiul 
Economic European și Turcia (MO nr. 798 
din 18 septembrie 2018) 

Ordinul prevede condițiile în care se 
poate dispune suspendarea autorizației 
operatorilor pentru efectuarea de 

operațiuni cu metale și pietre prețioase 
printre care amintim: neîntocmirea sau 

lipsa evidentelor operațiunilor cu metale 
preț ioase s i  p iet re preț ioase; 
comercializarea sub orice forma a 

bijuteriilor si obiectelor din metale 
prețioase, cu ori fără pietre prețioase, fără 

ca acestea sa fie marcate. 

•ORDIN nr. 424 din 12 septembrie 

2018 privind condițiile și procedurile de 
autorizare a operatorilor economici 
naționali  pentru desfășurarea de 
operațiuni cu metale prețioase și pietre 
prețioase, vizarea anuală  a autorizației 

pentru desfășurarea de operațiuni cu 
metale prețioase și pietre prețioase, 
eliberată  de către Autoritatea Națională 
pentru Protecția Consumatorilor, 
completarea acesteia  cu operațiuni, 
renunțarea la efectuarea de operațiuni și 
eliberarea de duplicate ale autorizației  
pentru desfășurarea de operațiuni cu 
metale prețioase și pietre prețioase (MO 
nr. 822 din 26 septembrie 2018) 

Ordinul aprobă procedura și modelul de 

cerere de autorizare a operațiunilor cu 
metale prețioase si pietre prețioase, 
efectuate de operatorii economici ca 

activități permanente ori profesionale  de 
către Autoritatea Naționala pentru 

Protecția Consumatorilor. 

•HOTĂRÂRE nr. 742 din 13 

septembrie 2018 privind modificarea 
Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru 
aprobarea Regulamentului de verificare și 
expertizare tehnică de calitate a 
proiectelor, a execuției lucrărilor și a 
construcțiilor (MO nr. 828 din 27 
septembrie 2018) 

Hotărârea  modifică regulamentul 

privind verificarea si expertizarea tehnica 
a proiectelor, expertizarea tehnica a 

execuției lucrărilor si a construcțiilor, 
precum si verificarea calității lucrărilor 
executate, care stabilește si detaliază 

activitățile, atribuțiile si modul de 
exercitare a dreptului de practica al 

specialiștilor cu activitate in construcții, in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
10/1995 privind calitatea in construcții, 

republicata, cu completările ulterioare. 

•ORDIN nr. 946 din 2 octombrie 2018 

pentru aprobarea Regulamentului de 
atestare a producătorilor din industria 
mobile (MO nr. 879 din 18 octombrie 
2018) 

Ordinul aprobă regulamentul de 

atestare a producătorilor din industria  
care stabilește modul de organizare, 

funcționare si componenta comisiei de 
atestare a producătorilor din industria 

mobilei, precum si procedura si criteriile 
de atestare a producătorilor din industria 
mobilei 

•ORDIN nr. 1.179 din 10 octombrie 
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2018 pentru modificarea si completarea 
Normelor metodologice privind eliberarea 
certificatelor de clasificare a structurilor de 
primire turistice cu funcțiuni de cazare si 
alimentație publica, a licențelor si 
brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul 
președintelui Autorității Naționale pentru 
Turism nr. 65/2013 (MO nr. 882 din 19 
octombrie 2018) 

Actul normativ aprobă: criteriile minime 

obligatorii de funcționare pentru agenția 

de turism de tip organizatoare sau 

intermediara, condițiile de studii și sau 

vechime pentru persoana care asigura 

conducerea operativa a unei agenții de 

turism, documentația necesara pentru 

eliberarea licenței de turism.  
 

FINANȚĂRI, SUBVENȚII 

•HOTĂRÂRE nr. 772 din 27 

septembrie 2018 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative în 

domeniul forței de muncă (MO nr. 843 din 

3 octombrie 2018) 

Actul normativ reglementează termenul 
de plată a subvențiilor și a primelor de 

activare acordate conform Legii nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor 

pentru șomaj si stimularea ocupării forței 
de muncă. 

ORDIN nr. 781 din 24 septembrie 
2018 privind aprobarea Schemei de ajutor 
de stat pentru sprijinirea dezvoltării de 
produse si servicii TIC inovative create de 
IMM-uri, in cadrul axei prioritare 2, 
prioritatea de investiție 2b - Dezvoltarea 
produselor si serviciilor TIC, a comerțului 
electronic si a cererii de TIC, acțiunea 
2.2.1 "Sprijinirea creșterii valorii adăugate 
generate de sectorul TIC si a inovării in 
domeniu prin dezvoltarea de clustere", din 
Programul operațional Competitivitate 
2014-2020 (MO nr. 857 din 9 octombrie 
2018) 

•ORDIN nr. 2.004 din 9 august 2018 

privind aprobarea modelelor-cadru ale 
certificatului si contractului de internship,  
precum si al cererii pentru solicitarea 
primei de promovare a angajării (MO nr. 
865 din 12 octombrie 2018) 

 

ALTE DOMENII 

•DECIZIE nr. 161 din 9 octombrie 

2018 privind aprobarea Procedurii de 

efectuare a investigațiilor (MO nr. 892 din 
23 octombrie 2018) 

Decizia aprobă procedura de efectuare 
a investigațiilor de către Autoritatea 

Națională de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal 

•ORDIN nr. 1.378 din 30 octombrie 

2018 pentru modificarea Normelor de 
igiena si sănătate publica privind mediul 
de viată al populației, aprobate prin 
Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 
(MO nr. 919 din 31 octombrie 2018) 

Actul normativ reglementează condițiile 
in care se pot amplasa/amenaja unități 

comerciale, unități de prestări servicii, 
cabinete medicale ambulatorii fără paturi, 

laboratoare de analize medicale, puncte 
externe de recoltare de probe biologice 

ale laboratoarelor de analize medicale, 
furnizori de servicii de îngrijiri la domiciliu, 
cabinete de practica pentru servicii 

publice conexe actului medical si cabinete 
medicale veterinare pentru animale de 

companie. 

•ORDIN nr. 1.581 din 5 octombrie 

2018 privind aprobarea formularelor 
standard ale proceselor -verbale 
intermediare de evaluare  aferente 
procedurilor de atribuire a contractelor/
acordurilor-cadru de achiziție publica,  a 
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si 
a contractelor de concesiune de lucrări  si 
concesiune de servicii (MO nr. 885 din 22 
octombrie 2018) 

Urmare din pag.  a 10-a 

Acte normative publicate în M.O. 

SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE 

Cafeneaua Oamenilor de Afaceri 

Case de marcat electronice 

fiscale cu jurnal electronic  

Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș și 
Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice 
Maramureș a organizat marți, 
30 octombrie a.c. Cafeneaua 
Oamenilor de Afaceri în 
cadrul căreia au fost 
dezbătute toate aspectele 
legate de Ordonanța de 
Urgență nr. 28 din 1999, 
privind obligaţia agenţilor 
economici de a utiliza 
aparate de marcat electronice 
fiscale, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Partea legislativă a acestei 
ordonanțe a fost adusă la 
cunoștință publicului de către 

reprezentanții AJFP 
Maramureș, dna Elena 
LENGYEL, respectiv dna 
Cristina BERCHEȘ, iar 
aspectele specifice legate de 
implementarea efectivă a 
sistemului au fost dezbătute 
de către firma Vlarox Fiscal 

SRL, distribuitor autorizat de 
către Ministerul Finanțelor 
pentru comercializarea 
aparatelor de marcat 
electronice fiscale. 

Pe perioada evenimentului 
reprezentanții Vlarox Fiscal 
SRL au acordat consultanță 
pentru toate sistemele fiscale 
– case de marcat, POS all in 
one, cântare cu etichetă, 
imprimante termice, cititoare 
coduri de bare, imprimante 
fiscale etc., iar pentru 
achiziționarea unei case de 
marcat în perioada 
evenimentului au oferit un 
voucher de 45 lei.  

Doina Macovei 

Să fie  
lumină! 

 

În perioada 24-26 oc-
tombrie a.c. au avut loc 
Zilele Electro Sistem, 
eveniment de tradiție 
sărbătorit de companie 
alături de parteneri de 
afaceri din timpul celor 
22 de ani de activitate.  

În spiritul cu care ne-a 
obișnuit, firma Electro 
Sistem a lansat cartea 
“Tradiții și identități - 
File monografice din 
zona Baia Mare, Țara 
Chioarului și Lăpușului” 
- un manifest apreciat 
de cei prezenți în an 
centenar.  
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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) 

A fost revizuit standardul internațional ISO 50001 pentru managementul energiei 

• Din străinătate 
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Cereri 

Bulgaria 

❖ Compania caută furnizori care să 

poată colabora cu firma. Tipurile de 

produse de care este nevoie în noul 

proiect sunt: turnate din fier și DUCTILE 

plus testarea nedistructivă precum:  

∙ UT - testarea cu ultrasunete și MT - 

detecția defectelor magnetice a 

particulelor în anumite zone specificate. 

∙ Greutatea pieselor 5-250 kg 

∙ Pictura interioară "C3 și C5" 

∙ Gradul de turnare GJL 200 - GJL 250 

și fonta ductilă GJS-500-7 

∙ Capacitatea de a efectua testarea 

nedistructivă cum ar fi: UT - Testarea cu 

ultrasunete și MT - Detectarea erorilor 

particulelor magnetice în anumite zone 

specificate 

Toleranțe generale ISO 8062-3 - DCTG 

11 - SMI +/- 1,5 mm - GCTG 6 (6073) 

Oferte 

Bielorusia 

❖ Holdingul invită companiile 

colaboratoare care lucrează pe piața 

produselor alimentare. Firma din 

Bielorusia deține instalații de ambalare a 

cărnii, instalații de prelucrare a laptelui, 

fabrici de prelucrare a amidonului, fabrici 

de copt. Sortimentele de producție sunt: 

carnea și produsele secundare, carnea 

gătită, carnea semipreparată, carnea 

conservată, furaje, grăsimi comestibile, 

grăsimi necomestibile și grăsimi furajere, 

brânză tare, brânză moale, brânză topită, 

unt, lapte praf degresat, lapte praf 

integral, amidon, băuturi alcoolice, 

produse de conserve. 

De asemenea, vă oferă o gamă largă de 

produse lactate de înaltă calitate, care 

pot fi utilizate în industria de prelucrare a 

laptelui (cofetărie, brutărie, lactate). 

(6075) 

❖ Oferă o cooperare în ceea ce privește 

livrările de apă minerală naturală, vodcă și 
băuturi alcoolice produse în Japonia. 

La distilerie a fost pusă în aplicare o nouă 

tehnologie inovatoare de producere a 

băuturilor spirtoase - ciclul de producție 

complet: de la acceptarea și depozitarea 

cerealelor până la ambalarea produselor 

finite. Tehnologia nu are analogii în 

Belarus. 

Vă oferim să importați produse de 

înaltă calitate, care sunt deja apreciate în 

22 de țări ale lumii. 

Producem spirtoase cu gust și aromă 

foarte bune, datorită utilizării laptelui de 

malț din boabele încolțite ca material de 

zahăr și, de asemenea, pentru utilizarea 

alcoolului folosim doar materie primă 

selectată. 

Nu se folosesc aditivi artificiali pentru 

producție. Specialiștii firmei din producție 

și laborator fac formulări cu extracte 

naturale și uleiuri esențiale, își prepară 

infuziile și spirtoasele aromatice din 

fructe, mirodenii, ierburi și rădăcinile lor. 

De asemenea, cumpărăm de la furnizori 

câteva extrase pentru producție, de 

exemplu, extract de flori de măsline, dar 

toate extrasele pe care le cumpărăm 

sunt, de asemenea, naturale. De aceea, 

calitatea producției noastre este 

apreciată de toți clienții. 
Întregul proces de producție respectă 

standardele internaționale de calitate ISO 

9001-2001; sistemul de analiză a 

riscurilor și punctele critice de control și 
sistemul de management al mediului ISO 

14001-2005 se aplică la distileria 

companiei. 

Vă oferim să importați: 
∙ Vodcă și vodcă tradițională (codul HS 

2208 60 110 0); 

∙ Bittere (cod HS 2208 90 560 9); 

∙ Balsamuri (cod HS 2208 90 690 0); 

∙ Lichior dulce (cod HS 2208 70 100 0); 

∙ Grappa (codul HS 2208 20 260 0); 

∙ Whiskey (codul HS 2208 30 820 0); 

∙ Apă minerală (cod HS 2201 10 190 0). 

În cazul în care este necesar, vă oferim 

marcarea producției prin accizarea în țara 

dumneavoastră. 

Suntem gata să organizăm livrarea 

producției prin transport auto, feroviar 

sau maritim în orice loc al lumii. 

De asemenea, suntem gata să facem 

produsele sub marca dvs. proprie. (6074)  

Energia este esențială pentru organizații, dar adesea, generează costuri semnificative – atât pentru producerea energiei cât și pentru 
mediu. Reducerea consumului de energie și îmbunătățirea eficienței energetice se află în prim planul agendei globale privind schimbările 
climatice. A fost actualizat standardul internațional ISO 50001 pentru îmbunătățirea performanței energetice. 

ISO 50001 a transformat performanța energetică a organizațiilor din întreaga lume când a fost publicat pentru prima dată în 2011, oferindu-le 
acestora un instrument strategic pentru a-și utiliza energia mai efectiv și eficient. Acesta furnizează organizațiilor un nou cadru pentru dezvoltarea 
unui sistem de management al energiei efectiv. Ca și alte standarde pentru sisteme de management, și acesta urmărește procesul ,,Plan-Do-Check
-Act” (Planifică – Efectuează – Verifică – Acționează) pentru îmbunătățirea continuă. 

Mai multe detalii în broșura  http://www.asro.ro/wp-content/uploads/2018/09/ISO-50001-Energy-Management-system_RO-WEB.pdf. Asociația de 
Standardizare din România pregătește versiunea în limba română a acestui standard, și apoi îl puteți achiziționa de la Centrul Zonal de Informare și 
Vânzare în domeniul standardelor din cadrul CCI Maramureș , bd. Unirii nr. 16, parter, cam. 6, tel. 0262-221510, 0362-405303, fax 0262-225794 
e-mail: cci_mm@ccimm.ro. Persoană de contact: Mihail MĂRĂŞESCU – 0770-842678.  
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