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Firma Taparo SA din Târgu 
Lăpuș ne-a obișnuit cu locurile 
fruntașe obținute în cadrul 
Topului Județean al Firmelor 
Maramureș, iar în acest an dl. Ioan 
FILIP, directorul general al firmei 
a fost desemant “Managerul anului 
2017” în același clasament 
întocmit de CCI Maramureș. 

Puțini însă știu implicarea pe plan 
social a firmei târg lăpușene, prin 
organizarea celei de a VIII-a 
colecte mobile de sânge în decurs 
de 5 ani.  

Un cincinal de colecte de sânge la Taparo SA 
   Astfel, marți, 5 
noiembrie a.c. peste 
50 de angajați 
Taparo SA s-au 
mobilizat și au 
donat sânge chiar 
în incinta firmei, 
angajații Centrului 
de Transfuzie 
Maramureș și ai 
Grupului Ziariștilor 
Donatori de Sânge 
fiind cei care s-au 

deplasat la 
Târgu Lăpuș. 

Amintim că în 
acești 5 ani în 
care s-au 
organizat 
colecte de 
sânge la 
Taparo, de 
două ori pe an, 
aproximativ 
400 de 
angajați au 
donat sânge.  

Mulțumim pe această cale 
conducerii firmei pentru 
implicarea activă la fiecare 
solicitare a CTS și a Grupului 
Ziariștilor Donatori de Sânge, dar 
și pentru organizarea impecabilă a 
fiecărei colecte. Se dovedește, o 
dată în plus, că cei care știu să 
facă afaceri, dau comunității din 
care fac parte o parte din plus-
valoarea obținută. Încă o dată, 
felicitări! 

Doina MACOVEI 
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Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș, prin dl 
ing. Adrian  Nicolaescu -  
director Târguri-Promovare, 
a participat la Cluj-Napoca în 
data de 26 noiembrie a.c. la 
conferința regională „Afaceri 
în siguranță”, din cadrul 
programului național de 
conștientizare  

“PROTECTOR”. 
Conferința a fost adresată 

operatorilor economici din 
regiunea de Nord-Vest a 
României implicați în 
tranzacționarea, comerciali-
zarea și furnizarea de 
produse și servicii supuse 
regimului de control al 
exporturilor sau unor 
restricții internaționale pe 
anumite destinații. 

Organizată cu sprijinul 
Camerei de Comerț și 
Industrie a României și a 
camerelor județene, conferin-
ța a adus în dezbatere teme 
precum: legislația specifică 
din domeniul controlului 
exporturilor de produse cu 
dublă utilizare și militare, 
legislația din domeniul 
exporturilor către piețe 
supuse sancțiunilor internați-
onale, modalități de 
identificare a unor indicatori 
de alertă în operațiunile 
comerciale cu produse 

supuse controlului la export, 
date de interes din domeniul 
transferurilor și exporturilor 
de arme, explozivi și 
substanțe periculoase, 
negocierea sau organizarea 
tranzacțiilor care presupun 
scoaterea ori introducerea din 
sau în interiorul României a 
produselor militare.  

„PROTECTOR - Afaceri 
în siguranță” este un program 
național de prevenție, al cărui 
scop este conștientizarea 
riscurilor care decurg din: 
nerespectarea sancțiunilor 
internaționale impuse anu-
mitor state, pe considerentul 
derulării unor programe de 
dezvoltare a armelor de 
distrugere în masă și 
nerespectarea regimului 
naţional de control al 

exporturilor, pentru anumite 
categorii de bunuri şi 
servicii. 

În cadrul conferinței au 
fost prezentate următoarele 
teme: 

•Sancțiuni internaționale - 
prezentate de către Oficiul 
pentru Implementarea Sancți-
unilor Internaționale din 
cadrul Ministerul Afacerilor 
Externe 

•Atribuții ANAF în 
implementarea sancțiunilor 
internaționale - prezentate  de 
către Agenția Națională de 
Administrare Fiscală 

•Implicații ale sancțiunilor 
unilaterale asupra opera-
torilor economici români – 
prezentate de către Serviciul 
Român de Informații 

•Controlul exporturilor de 
produse militare - prezentat 
de către Departamentul 
pentru Controlul Exporturilor 
din cadrul Ministerul 
Afacerilor Externe 

•Embargouri și măsuri 
restrictive privind exporturile 
de arme - prezentate de către 
Departamentul pentru Con-
trolul Exporturilor din cadrul 
Ministerul Afacerilor Externe 

•Indicatori de alertă în 
operațiuni comerciale cu 
produse militare și cu dublă 
utilizare - prezentați de către 
Serviciul Român de Informații 

•Controlul vamal al 
operațiunilor cu produse cu 
dublă utilizare și militare - 
prezentat de către Agenția 
Națională de Administrare 
Fiscală 

•Atribuții CNCAN - 
prezentate de către Comisia 
Națională pentru Controlul 
Activităților Nucleare  

•Competențe MMACA - 
prezentate de către Ministerul 
pentru mediu de Afaceri, 
Comerț și Antreprenoriat  

•Cadrul legislativ ce 
reglementează operațiunile 
cu arme, piese și muniții și 
definirea termenilor - 
prezentat de către Poliția 
Română. 

PROTECTOR - Afaceri în siguranţă 

La inițiativa conducerii CCI 
Maramureş, în special a dlui președinte 
Florentin TUȘ, în zilele de 29-30 
noiembrie a.c. s-a organizat o întâlnire a 
echipei camerale, team-building (cum 
mai este numită de către corporatiști), 
care a avut ca scop cunoașterea mai 
bine a celor ce își aduc contribuția zi de 
zi la mai-binele instituției. 

În decorul hibernal al cabanelor de la 
Turist Șuior din Baia Sprie, angajații 
Camerei au organizat jocuri de societate 

CCI Maramureş la ceas de sărbătoare 

și au povestit în acorduri de 
colinde momentele fericite din 
familie sau din instituție. 
Nu pot să nu amintesc spiritul 
de bine și armonia care a 
domnit peste aceste clipe, 
glumele și clipele unice care fac 
din echipa CCI Maramureș un 
organism care funcționează 
bine! Dacă un coleg pe care nu-
l cunoșteam atât de bine, mi-a 
permis să-i cunosc familia, fie și 
prin intermediul pozelor 

sau a descrierii făcute, pentru 
mine asta înseamnă o cărămidă 
la temelia prieteniei dintre noi! 

Lăudăm încă o dată 
organizarea impecabilă și mai 
ales spiritul de bine imprimat de 
către dl. președinte Florentin 
TUȘ, implicarea dnei director 
economic Diana CHEȚA și a 
dlui Adrian NICOLAESCU, 
Director Târguri-Promovare, dar 
și a tuturor colegilor. 

Pentru cei care au fost în premieră la 
Turist Șuior amintim că firma oferă de 
câțiva ani sejururi gratuite pentru cei 
care răspund la un concurs de fidelitate 
la Radio România Actualități, în fiecare 
săptămână. Maramureșul este cunoscut 
în țară și datorită acestei mâini de 
oameni ospitalieri, care știu să facă 
turism, dar și afaceri! 

Mulțumim tuturor deopotrivă! 

Doina MACOVEI 



HERMES CONTACT 3  



HERMES CONTACT 4  

Membri CCI Maramureş se prezintă 

Domeniu strategic al industriei 

grele la ora bilanțului  

Domnul Mircea COZA este 
antreprenorul care transformă în 
aur tot ce atinge. Ideile sale de 
afaceri, concretizate faptic în 
totalitate, s-ar putea afla în 
fiecare manual al 
întreprinzătorilor aflați la 
început de drum. Dacă s-ar fi 
aflat peste Ocean ar fi fost 
un startuper (cel ce 
înființează, crește și apoi 
vinde afacerile) de succes… 
Nu mă voi referi aici nici la 
unul dintre cele mai atractive 
puncte turistice ale județului, 
Turist Șuior, nici la 
cunoscutul post de 
televiziune pe care domnia sa 
l-a deținut, ci la firma înființată 
în 1992, binecunoscută 
maramureșenilor, dar și la nivel 
național și internațional: 
COZMIRCOM S.A. 

Ca într-o competiție adevarată, 
ștacheta este preluată din mers 
de către următoarea generație, 
mă refer la interlocutoarea mea, 

dra Adina 
COZA, acum în 
calitate de 
director 
comercial. 
Absolventă în 
domeniul 
finanțelor și a 
unui masterat 
în capitala 
finanțelor, 
Londra, domnia 

sa a hotarât să se reîntoarcă 
acasă și să învețe din tainele 
afacerii construite de părinții săi. 
Pentru cei ce nu știu, amintim că 
domeniul de activitate este al 

prelucrării materialelor 
neferoase, turnarea pieselor din 
oțel, fontă, forjare, matrițare, 
vulcanizare - și nu un domeniu mai 
apropiat de o tânără absolventă 
cu aspirații înalte. Dar pasiunea 
cu care își duce la îndeplinire 
menirea - aceea de a purta mai 
departe renumele familiei și al 
afacerii - m-a convins că tinerii 

de azi sunt cea 
mai importantă 
resursă 
economică, dar 
și că industria 
grea sau 
producția nu 
vor înceta să 
existe.  
Motivul pentru 
care dra Coza 
s-a întors 

acasă este și faptul că firma a 
crescut an de an, ajungând azi la 
80 de angajați și un procent de 
peste 20% export în țări precum 
Belgia, Croația sau Gracia. “Văd în 

piața din România 
oportunități de dezvoltare 
personală și de afaceri, 
tocmai deoarece creșterea 
sa economică nu este foarte 
importantă - ne declara dra 
director Coza- și sunt încă 
prea puțini jucători, mai ales 
în domeniul nostru de 
activitate.” 
   În loc de concluzie, vom 
încheia acest articol, în 
speranța că vom reveni 

pentru a lua pulsul afacerii, tot cu 
spusele drei director: “Firma este 
locul în care părinții mei au depus 
toate eforturile și au făcut-o să 
fie astăzi un punct de referință 
pentru industrie, dar mai ales o 
mândrie pentru mine și sora 
mea”. 

Doina MACOVEI 
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Start Up Plus în Nord-Vest  

Asociaţia “Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială” în parteneriat cu Universitatea de 
Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară Cluj, Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud, Camera de Comert şi 
Industrie Maramureş, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Satu-Mare şi Centrul pentru Politici Publice 
implementează proiectul Start Up Plus în Nord-Vest, contract POCU/82/3/7/103946, proiect cofinanţat prin 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară: Locuri de muncă pentru toţi, Operaţiunea: 
Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.  

 
Pentru realizarea unuia dintre indicatorii din proiect, „63 IMM-uri finanțate  cu max. 178.000 lei fiecare”, 

conform graficului de desfăşure a activităţilor, în perioada 20 septembrie – 6 noiembrie 2018, persoanale eligibile 
interesate să primească una din cele 63 de subvenţii prevăzute în proiect, au depus dosare de candidatură pentru 
primul concurs de idei de afaceri. Pentru cele 33 de planuri de afaceri care vor fi alocate după acest prim concurs, 
s-au înscris 79 de candidaţi, cu afaceri care urmează să se materializeze în Regiunea Nord-Vest (Cluj – 31 
candidaturi,  Bistriţa-Năsăud – 21 candidaturi, Satu-Mare – 11 candidaturi, Bihor – 8 candidaturi şi Maramureş– 
8 candidaturi).   

 
Îi felicitam pentru spiritul lor antreprenorial şi le urăm succes în etapele de evaluare a candidaturilor depuse. 
 

 Silviu ISPAS 
Managerul proiectului 

 
Obiectivul proiectului este creşterea ocupării în regiunea Nord-Vest (județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, 

Maramureş, Satu-Mare şi Sălaj) prin susținerea înființării şi dezvoltării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona 
urbană. Valoarea totală a proiectului: 18.635.695 lei, din care cofinanțare UE în valoare de 15.779.946,78 lei. În 
urma implementării proiectului vor rezulta: 

• Minim 126 noi locuri de muncă create  
• 63 IMM-uri finanţate  cu max. 178.000 lei fiecare 
• Cel puţin 550 persoane (angajaţi | inactivi  | şomeri) vor beneficia de sprijin pentru dezvoltarea 

competenţelor antreprenoriale  
 

Proiectul va fi implementat în perioada 14 martie 2018 – 13 martie 2021. 
 
Ne găsiți 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: Oana Raţiu – tel 0730-083910, cristian.baldea@prois-nv.ro 

C O M U N I C AT  D E  P R E S Ă  

8 noiembrie 2018  

mailto:cristian.baldea@prois-nv.ro
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În perioada 19-23 noiembrie 2018 a 
fost organizat cursul Specialist în 
Managementul Deșeurilor (COD COR 
325713) adresat angajaților 
organizaţiilor / persoanelor fizice 
autorizate deținătoare/ producătoare de 
deșeuri, operatorilor economici autorizați 
din punct de vedere al protecției mediului 
pentru efectuarea operațiunilor de 
colectare și transport deșeuri. 

În 29 octombrie 2018 a 
început o nouă serie a cursului 
CADRU TEHNIC cu atribuții în 
domeniul prevenirii și stingerii 
incendiilor – PSI (cod COR: 
541902). Cursul se adresează 
instituțiilor publice și operatorilor 
economici care au obligația, 
conform Legi i  307/2006 
actualizată (art. 12 alin. 1) să 
angajeze cel puțin un cadru 
tehnic sau personal de 
specialitate cu atribuții în 
domeniul apărării împotriva 
incendiilor, atestați potrivit 
metodologiei elaborate de 

Specialist în Managementul Deșeurilor 

   Cursul s-a desfășurat pe parcursul a 
cinci zile, în intervalul orar 16:00 – 
21:00, la sediul Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș și a fost susținut 
de către specialiști de la Garda 
Națională de Mediu – Comisariatul 
Județean Maramureș. 
     La curs au participat un număr de 
10 persoane, din diverse domenii de 
activitate.         Tatiana SASU 

CADRU TEHNIC cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor - PSI 

Inspectoratul General pentru 
Situații de Urgență. 

Cursul, susținut de lectori 
specialiști cu o vechime de 
peste 10 ani în cadrul ISU 
Maramureș, are următoarea 
tematică: Termeni şi expresii 
specifice apărării împotriva 
incendiilor; Instalaţii de protecţie 
împotriva incendiilor; Stingerea 
unor tipuri de incendii; Obligaţii 
privind apărarea împotriva 
incendiilor; Prevederi specifice 
privind apărarea împotriva 
i n c e nd i i l o r ;  E x p lo a ta re a 
i n s t a l a ţ i i l o r  a f e r e n t e 

construcţi ilor; Organizarea 
apărării împotriva incendiilor la 
locul de muncă; Planurile de 
protecţie împotriva incendiilor; 
Planificarea şi executarea 
exerciţiilor privind modul de 
acţiune în caz de incendiu.    

Competenţe le speci f ice 
obţinute în urma absolvirii 
cursului: Planificarea activităţii 
de prevenire si stingere a  
i ncend i i l o r ;  O rgan iza rea 
activităţii de apărare împotriva 
incendi i lor ;  Monitor izarea 
activităţii de prevenire și stingere 
a incendii lor; Elaborarea 

documentelor specifice activităţii 
de PSI; Instruirea salariaţilor în 
domeniul prevenirii și stingerii; 
Controlul modului de respectare 
a măsurilor de prevenire şi 
stingere a incendiilor; Acordarea 
asistenţei tehnice de specialitate 
în situaţii critice. 

Informaţii suplimentare și 
înscr ier i  la  sed iu l  CCI 
Maramureş, la telefon 0262 
221510, 0770-842678, fax 0262 
2 2 5 7 9 4 ,  e m a i l 
cci_mm@ccimm.ro sau accesaţi 
www.ccimm.ro. Persoană de 
contact: Mihail Mărășescu. 

Vă așteptăm PROPUNERILE de CURSURI pentru 2019 
 

Pentru un cât mai bun parteneriat între firma dvs. și CCI Maramureș - Centrul de 
Pregătire Profesională, vă rugăm să ne faceți propuneri de organizare de cursuri 

pentru anul care vine!  
Sfaturile și propunerile dvs. sunt un barometru pentru mediul de afaceri, așadar nu 

întârziați să ne contactați la sediul CCI Maramureș sau prin poșta electronică.  
(vezi contact articolul de mai sus) 

mailto:cci_mm@ccimm.ro
http://www.ccimm.ro
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Acte normative publicate în 

Monitorul Oficial NOIEMBRIE 

FISCALITATE 
•ORDIN nr. 3.456 din 1 noiembrie 

2018 privind modificarea și completarea 
unor reglementari contabile (MO nr. 942 
din 7 noiembrie 2018) 

➢Ordinul aduce o serie de modificări 
și completări în ceea ce privește: 

 - declarația nefinanciară care intră 
în obligația entităților de interes public și 
care devine obligatorie pentru toate 
entitățile care la data bilanțului depășesc 
un număr de 500 de salariați; 

-  modi f icarea  metode i  de 
amortizare care se poate face atunci 
când se constată o modificare 
semnificativă a modului preconizat de 
consumare a beneficiilor economice 
viitoare aduse de activele amortizabile.  

- contractele de leasing – se aplică 
noi criterii de recunoaștere a acestora, 
dispărând diferențierile contabile între 
leasingul financiar și cel operațional, 
recunoscând-se drepturile de utilizare a 
activelor care fac obiectul contractelor 
de leasing. De asemenea, sunt 
introduse noi conturi contabile prin care 
se vor reflecta contractele de leasing. 

•ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 

din 9 noiembrie 2018 privind 
prorogarea unor termene, precum și 
pentru modificarea si completarea  unor 
acte normative (MO nr. 963 din 14 
noiembrie 2018) 

➢Ordonanța aduce mai multe 
modificări printre care: 

- modificarea Codului muncii în sensul 
diferențierii salariului minim în funcție de 
nivelul de studii și în funcție de vechime; 

- stabilirea valorii unui punct de 
amendă pentru anul 2019.  

•LEGE nr. 271 din 19 noiembrie 

2018 pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 54/2010 privind 
unele măsuri pentru combaterea 
evaziunii fiscale (MO nr. 984 din 21 
noiembrie 2018) 
➢Legea abrogă unele prevederi ale 

OUG 54/2010 cu privire la înscrierea in 
Registrul operatorilor intracomunitar. 

•ORDIN  nr. 2.906 din 22 noiembrie 

2018 pentru aprobarea Procedurii de 

acordare a bonificației pentru plata cu 
anticipație a sumelor de plată, 
reprezentând impozit  pe venit , 
contribuție individuală de asigurări 
sociale și contribuție individuală de 
asigurări sociale de sănătate, stabilite 
prin decizii de impunere anuală (MO nr. 
1005 din 27 noiembrie 2018) 

➢Actul normativ aprobă procedura 
de acordare a bonificației pentru plata 
cu anticipație a impozitului pe venit și a 
contribuțiilor individuale de asigurări 
sociale și de sănătate; 
➢Valoarea bonificației este de 10 % 

din sumele de plată stabilite prin 
deciziile anuale de impunere. 

•ORDIN nr. 2.936 din 23 noiembrie 

2018 pentru aprobarea Nomenclatorului 
obligațiilor fiscale  care se plătesc în 
contul unic de contribuabili persoane 
fizice (MO nr. 1006 din 28 noiembrie 
2018) 

•ORDIN nr. 2.937 din 23 noiembrie 

2018 pentru aprobarea Metodologiei de 
distribuire a sumelor plătite de 
contribuabili persoane fizice în contul 
unic și de stingere a obligațiilor fiscale 
(MO nr. 1005 din 27 noiembrie 2018) 

•ORDIN nr. 2.892 din 19 noiembrie 

2018 pentru modificarea pct. 34 din 
Metodologia de distribuire a sumelor 
plătite de contribuabili în contul unic și 
de stingere a obligațiilor fiscale, 
aprobată prin Ordinul președintelui 
Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală nr. 1.613/2018 (MO nr. 1008 
din 28 noiembrie 2018) 

•ORDIN nr. 2.942  din 23 noiembrie 

2018 privind modificarea unor acte 
normative referitoare la administrarea  
și monitorizarea contribuabililor mari și 
mijlocii  (MO nr. 1008 din 28 noiembrie 
2018) 

•ORDIN nr. 3.626 din 19 noiembrie 

2018 privind modificarea Ordinului 
ministrului finanțelor publice nr. 
221/2016 pentru aprobarea configurației 
Codului de accize și a Nomenclatorului 
codurilor de produse accizabile 
armonizate  (MO nr. 1011 din 29 
noiembrie 2018) 

FINANȚĂRI, SUBVENȚII 
•ORDIN nr. 1.476 din 6 noiembrie 

2018 privind aprobarea Procedurii de 
implementare  a schemei de ajutor de 
minimis prevăzute în cadrul Programului 
național multianual pentru dezvoltarea 
antreprenorialului în rândul femeilor  din 
sectorul întreprinderilor mici și mijlocii 
(MO nr. 947 din 9 noiembrie 2018) 

•HOTARARE nr. 869 din 31 

octombrie 2018 pentru modificarea si 
completarea unor acte normative din 
domeniul gestionarii financiare a 
fondurilor europene nerambursabile 
aferente politicii agricole comune (MO 
nr. 951 din 12 noiembrie 2018) 

•HOTARARE nr. 880 din 9 noiembrie 
2018 privind modificarea și completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru 
instituirea unor scheme de ajutor de stat 
având ca obiectiv stimularea investițiilor 
cu impact major în economie (MO nr. 954 
din 12 noiembrie 2018) 

LEGE nr. 260 din 12 noiembrie 2018 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 30/2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul 
fondur i lo r  europene ș i  pent ru 
completarea unor acte normative (MO 
nr. 963 din 14 noiembrie 2018) 

ALTE DOMENII 
•INSTRUCȚIUNE nr. 1 din 26 

octombrie 2018 privind modul de 
interpretare a aplicării prevederilor art. 
31 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice (MO nr. 926 din 2 
noiembrie 2018) 

•LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 

(republicata) privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Autorității 
Naționale  de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
(MO nr. 947 din 9 noiembrie 2018) 

•ORDIN nr. 1.068 din 4 octombrie 
2018 pentru aprobarea Ghidului de 
achiziții publice verzi care cuprinde 
cerințele minime privind protecția 
mediului pentru anumite grupe de 
produse și servicii ce se solicită la 
nivelul caietelor de sarcini (MO nr. 954 
din 12 noiembrie 2018) 
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Firma pune la dispoziţie birouri de 

închiriat şi hale de producţie în Baia 

Mare, România şi vă invită să analizaţi 

oferta de spaţii de producţie şi birouri:  

A. Spaţii de birouri – str. 

Forestierului, nr. 213, Baia Sprie, 

Maramureş, România 

Suprafaţă totală aprox. 500mp/palier. 

Spaţiile sunt amplasate în actualul 

sediu al firmei COZMIRCOM SA, într-o 

clădire P+3.  

Firma Cozmircom ocupă nivelele 1-2 

ale clădirii, oferind astfel posibilitatea 

închirierii unor birouri finisate la parterul 

clădirii sau la etajul 3 al aceleiaşi 

clădiri, cu intrare separată. 

Utilităţi: toate utilităţile  

Alte dotări: AC, încălzire, parcare. 

B.1. Hale de producţie – str. 

Forestierului, nr. 213, Baia Sprie (spre 

Tăuţii de Sus / Satu Nou de Sus) 

Suprafaţă totală de aprox. 2.500 mp 

În curtea unităţii de producţie 

COZMIRCOM SA (cu posibilitate de intrare 

separată) 

B.2. Hale de producţie – str. Fabricii, 

nr. 6, Baia Mare – cu posibilitate de 

cumpărare  

 
Hala 1 – 900 mp  

Hală industrială de depozitare cu 

anexe (birouri, vestiare, grup sanitar 

aferente halei), înălțime: 10m 

Dotări: Instalaţie de ridicat de 5 tone 

Hala 2 – 400 mp 

Hală industrială de depozitare cu 

anexe (vestiare, grup sanitar). 

Utilităţi: toate utilităţile 

Contact: 

Adina COZA - Director Comercial 

+40 (0) 743 868 458  

adinacoza@cozmircom-sa.ro  

COZMIRCOM S.A. 

Str. Forestierului, nr. 213, Baia Sprie, 

Maramureş, 435103, România  

www.cozmircom-sa.ro  

mailto:adinacoza@cozmircom-sa.ro
http://www.cozmircom-sa.ro

