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Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali 
din județul Maramureș 

în luna martie și primul trimestru din 2019 
- date oferite de Direcția Județeană de Statistică - 
Producţia industrială realizată în 

perioada 1.I-31.III.2019, comparativ 
cu perioada similară din anul 2018, a 
fost mai mică  cu 1,0 %  în volum 
absolut. 

 Indicele valoric al cifrei de afaceri 
totală (cifra de afaceri totală provine 
atât din activitatea principală, cât şi 
din activităţile secundare ale 
unităţilor cu profil industrial) a 
unităţilor industriale în perioada 1.I – 
31.III. 2019, a fost mai mare, cu 0,9 % 
faţă de aceeaşi perioadă din anul 
2018. 

 Exporturile și importurile de 
mărfuri realizate în luna ianuarie 
2019 faţă de luna corespunzătoare 
din anul 2018, au fost mai mari cu 
0,7%, şi în scădere cu 3,9%. 

 Câştigul salarial mediu nominal 
brut, pe ţară în luna martie 2019 a 
crescut cu 4,8%, iar câştigul salarial 
mediu nominal net a înregistrat 
acceași creștere de 4,8% comparativ 
cu luna februarie 2019. 

 Raportul dintre indicele câştigului 
salarial mediu nominal net şi indicele 
preţurilor de consum, în luna martie 

2019, a fost de 104,3% față de luna 
corespunzătoare din anul precedent 
şi de 214,0% comparativ cu luna 
octombrie 1990. 

 Preţurile de consum al populaţiei, 
pe ţară, în luna martie 2019 au 
crescut cu 0,5% faţă de luna 
precedentă şi cu 4,0% faţă de luna 
martie 2018. În raport cu luna 
decembrie 2018, rata inflaţiei a fost 
de 2,1%, ceea ce corespunde unei 
medii lunare de 0,7%, (0,5%  în 
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aceeaşi perioadă din anul 2018).  
 Numărul şomerilor înregistraţi la 

sfârşitul lunii martie 2019 era de 6356 
persoane, în creștere cu 20 persoane 
faţă de luna precedentă, cu 183 
persoane faţă de luna martie 2018, 
rata şomajului a fost de 3,2% (3,2% în 
luna precedentă şi 3,1% în luna 
martie 2018) şi de 3,4% pentru femei 
(3,4% în luna   precedentă şi 3,0% în 
luna martie 2018). 

 Numărul societăţilor comerciale cu 
aport de capital străin (date furnizate 
de Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului)  înmatriculate în 
perioada1.I.-31.III.2019 a fost de 17 
cu un capital investit de 8239 euro.                      

INDUSTRIE 
Producţia industrială realizată în 

perioada 1.I-31.III.2019, comparativ 
cu perioada corespunzătoare din anul 
2018 a scăzut cu 1,0% în volum 
absolut.  

Indicele valoric al cifrei de afaceri 
totală (cifra de afaceri totală provine 
atât din activitatea principală, cât şi 
din activităţile secundare ale unităţilor 
cu profil industrial) a unităţilor 
industriale în perioada 1.I – 31.III. 
2019, a fost mai mare cu 0,9%  faţă de 
aceeaşi perioadă din anul 2018. 

În totalul cifrei de afaceri, ponderi 
mai însemnate au deţinut activităţile: 
fabricarea de mobilă 27,5%, 
fabricarea echipamentelor electrice 
24,6%, prelucrarea lemnului 13,2%, 
industria alimentară 4,7%, industria 
construcţiilor metalice şi a produselor 
din metal 5,0%, fabricarea produselor 
din cauciuc şi mase plastice 5,8%,  
industria metalurgică 8,7%. 

COMERŢ INTERNAŢIONAL CU 
BUNURI 

Exporturile de mărfuri, realizate în 
luna ianuarie 2019 au fost de 114315 
mii euro, în creștere cu 31,1% față de 
luna precedentă și cu 07% față de 
luna corespunzătoare din anul 2018. 

În structura pe mărfuri a 
exporturilor, ponderi mai mari au 
deținut mărfuri și produse diverse 
34,7%, mașini și echipamente 26,4%, 
produse din lemn 7,4%, metale 

comune și articole din acestea 5,5%, 
materii textile și articole din acestea 
4,3%, materiale plastice, cauciuc și 
articole din acestea 6,4%, 
încălțăminte 4,1% 

Importurile de mărfuri, realizate în 
luna ianuarie 2019 s-au cifrat la 73552 
mii euro, în creștere cu 13,3% față de 
luna precedentă, și în scădere cu 3,9% 
față de luna ianuarie 2018. 

În structura pe mărfuri a 
importurilor, ponderi mai mari au 
deținut mașini și echipamente 30,8%, 
materii textile și articole din acestea 
10,3%, materiale plastice, cauciuc și 
articole din acestea 11,0%, metale 
comune și articole din acestea 11,8%, 
piei crude, piei tăbăcite și blănuri 
3,7%, mijloace de transport 10,8%. 

Soldul balanței comerciale în luna 
ianuarie 2019 a înregistrat un 
excedent de 40763 mii euro (față de 
un excedent de 36984 mii euro în 
luna ianuarie 2018).  

CÂŞTIGURI SALARIALE 
Câștigul salarial mediu nominal 

brut, în luna martie 2019 a fost de 
3976 lei, în creștere cu 2,6% față de 
luna precedentă. 

Pe principalele sectoare ale 
economiei, câștigurile medii salariale 
brute au fost de 4328 lei în 
agricultură, silvicultură și piscicultură, 
de 3502 lei în industrie și construcții și 
de 4559 lei în domeniul prestărilor de 
servicii. 

În luna martie 2019, câștigul salarial 
mediu nominal net a fost de 2443 lei, 
în creștere cu 2,7% față de luna 
precedentă. Pe sectoare ale 
economiei, câștigurile medii salariale 
nete au fost în agricultură, silvicultură 
și piscicultură de 2544 lei, în industrie 
și construcții de 2234 lei și în 
domeniul prestărilor de servicii de 
2699 lei. 

PREŢURILE DE CONSUM AL 
POPULAŢIEI   

Rata inflației, determinată pe baza 
creșterii prețurilor de consum al 
populației  pe țară, a fost în luna 
martie 2019 de 0,5% față de luna 
precedentă, de 2,1% față de luna 
decembrie 2018 și de 4,0% față de  
luna martie 2018. 

Urmare din pag. 1 

 Rata medie lunară a inflației în 
perioada 1.I. - 31.III.2019 a fost de 
0,7% pe total, (0,5% în perioada 
corespunzătoare din anul 2018), 1,0% 
la mărfurile alimentare, 0,6% la 
mărfurile nealimentare și 0,5% la 
servicii. 

În luna martie 2019 față de luna 
anterioară, prețurile mărfurilor 
alimentare  au crescut cu 0,5%, cele 
ale marfurilor nealimentare cu 0,5%, 
și tarifele serviciilor tot cu 0,5%. 
Prețurile de consum ale populației în 
luna martie 2019 comparativ cu luna 
octombrie 1990 au crescut de 4367,5 
ori pe total, din care: de 2993,8 ori  la 
mărfuri alimentare, de 4988,3 ori la 
mărfuri nealimentare și de 8012,9 ori 
la servicii. 

ŞOMAJ 
Potrivit datelor furnizate de Agenția 

Județeană pentru Ocuparea Forței de 
Muncă, numărul șomerilor 
înregistrați la finele lunii martie 2019 
era de 6356 persoane, în creștere cu 
20 persoane față de luna precedentă 
și cu 183 persoane față de luna 
martie 2018. 

Din total, numărul șomerilor aflați 
în plată era de 1300 persoane (-31 
persoane față de luna precedentă), 
din care beneficiarii de ajutor de 
șomaj reprezentau 90,4%, beneficiarii 
de ajutor de integrare profesională 
9,6%. 

Scăderea șomajului indemnizat s-a 
datorat diminuării numărului 
beneficiarilor de ajutor de integrare 
profesională (-50 persoane, față de 
luna precedentă) în timp ce numărul 
beneficiarilor de ajutor de șomaj a 
crescut cu 19. 

Numărul șomerilor neindemnizați la 
sfârșitul lunii martie 2019 era de 5056 
persoane, cu 51 persoane mai mare 
față de luna precedentă. La aceeași 
dată, femeile reprezentau 48,7% din 
numărul total de șomeri înregistrați.  

Rata șomajului înregistrat în luna 
martie 2019 a fost  de 3,2%, calculată 
în raport cu populația activă civilă 
totală (3,2% în luna precedentă și 
3,1% în luna martie 2018). Pentru 
femei, rata șomajului în luna martie 
2019 a fost de 3,4% (3,4% în luna 
precedentă și 3,0% în luna martie 
2018). 

Indicatori economico-sociali... 
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Chiar dacă 
funcționează după 
principiile economiei de 
piață, fiind o societate 
comercială în principiu, 
Policlinica Sfânta Maria 
este mai mult decât 
atât - este un punct de 
plecare spre vindecare, 
spre conceptul de a 
face bine, este 
traducerea în fapte a 
Jurământului lui 
Hippocrate, baza 
morală și valoarea etică 
a medicinei. 

Tranziția  conducerii  
s-a realizat în timp de 
la dl. doctor Ioan 
BLĂJAN - fondatorul 
societății - către cei 
doi frați Laurențiu și 
Cătălin MORAR, 
generația tânără care a 
luat drept mentori pe 
cei mai experimentați și 
competenți înaintași. 
Așadar, faptul că am 
întâlnit cele două 

Policlinica Sfânta Maria - Societate Civilă 
Medicală cu răspundere... nelimitată 

generații, pe dl. 
doctor Blăjan și 
pe dl. director 
adjunct Cătălin 
Morar stând 
împreună, cot la 
cot, mi-a făcut 
mai ușoară 
misiunea de 
ziarist, garan-
tând totodată 
calitatea servi-
ciilor oferite 
pacienților. 
   Numele poli-
clinicii, Sfânta 
Maria, oferă 
greutate mai 
mare și o 
responsabilitate 
în plus celor 
care își aduc 
contribuția la 
sănătatea 

maramureșenilor, la 
stabilirea diagnosticului 
pacienților. Mai precis, 
cei 35 de doctori oferă 
servicii în aproape toate 
specialitățile medicale, 
la cel mai înalt nivel de 
profesionalism. Puțini 
știu că există peste 
500 de analize medicale 

ce se pot 
realiza aici, iar 
Laboratorul de 
analize este 
unul dintre cele 
mai competitive 
din județ, 
atestat RENAR, 
cu aparatură de 
ultimă generație 
Roche și 
reactivii cei mai 
buni de pe piață. 
Semnătura 
doamnei doctor 
Dana Dragoș - 
specialista de 
Laborator, este 
garanția lucrului 
bine făcut, și 
probabil, toate 
acestea fac să 
existe o 
afluență 
permanentă de pacienți 
pe holul Policlinicii. 

Dl. doctor Ioan Blăjan 
declara: “Tot ce facem 
este în scopul vindecării 
pacienților. Plecăm de la 
premisa că un 
diagnostic pus bine de 
prima oară duce la o 
vindecare mai rapidă, 

Membrii CCI Maramureș se prezintă 

de aceea luăm în serios 
fiecare etapă a actului 
medical. Pacienții merg 
cu analizele de la noi la 
clinici din marile orașe 
din țară sau străinătate 
fără a trebui să le 
repete acolo. De 
asemenea, la clinica 
noastră nu s-a renunțat 
la factorul uman, la 
specialistul care 
trebuie să facă un 
examen de anamneză și 
examen clinic. Mulți au 
renunțat în favoarea 
aparaturii medicale, 
care, oricât de 
performantă ar fi, nu 
poate înlocui anii de 
experiență medicală 
prin contactul direct cu 
pacientul - vizual, prin 
atingere și descrierea 
simptomatologiei.” 

Dl. director adjunct 

Dl. Dr. Ioan BLĂJAN  
- fondatorul Policlinicii Sf. Maria - 

Continuare în pag. a 6-a 

Doina MACOVEI  

Dl. Cătălin MORAR 
- director adjunct - 



HERMES CONTACT 5  

Membrii CCI Maramureș se prezintă 

Păstrăvăria ALEX - emblemă a turismului maramureșean  

Situată pe drumul dinspre Baia 
Mare spre Sighetu Marmației, 
aproape de localitatea Mara, după 
trecerea pe serpentinele 
spectaculoase ale Gutâiului, 
Păstrăvăria ALEX este un colț de rai, 
un loc în care definiția turismului este 
respectată în cele mai mici detalii. 
Timp de 20 de minute am auzit 5 
limbi străine diferite vorbite în jurul 
meu, iar clienții erau fericiți să 
descopere minunatele locuri ale zonei 
- păstrăvăria, drumurile spre pădure, 
piscina de pe deal, crama și nu în 
ultimul rând, gastronomia locală 
extraordinară. Era un du-te-vino care 

m-a uimit și extaziat deopotrivă, 
înțelegând de ce turismul reprezintă 
una dintre cele mai evidente resurse 
locale ce susține economia 
Maramureșului. 

Afacere de familie, condusă de dl. 
Gheorghe VANCEA, dar în care se 
implică deopotrivă soția sa, dna 
Lenuța VANCEA și băieții, Ionuț de 25 
de ani, respectiv Alex de 22 ani, 
Păstrăvăria a fost deschisă în anul 
2007, având astăzi 15 angajați 
constant, plus sezonierii care nu fac 
față uneori comenzilor nenumărate la 
cazare și masă. 

“Pentru un turism adevărat - a 
declarat dl. Gheorghe VANCEA - 

trebuie să faci investiții timp de 20 de 
ani, în care nu trebuie să te gândești 
la profit, ci numai la destinația finală 
și la satisfacția pe care ți-o dă un 
client mulțumit de masa luată aici sau 
de condițiile găsite la cazare și 
locurile anexe descoperite aici.  

Provin dintr-o familie săracă, am 
fost orfan de tată, și a trebuit de mic 
copil să răzbat în viață, așa că, la 15 

ani lucram pe șantier, iar la 18 ani aș 
putea să spun că eram deja om de 
afaceri. Timpurile de azi mi-au adus 
satisfacția să dețin tot ceea ce înainte 
era un vis, iar ce am construit este 
rodul unei munci fără întrerupere, 
zilnic de la 6 dimineață, până la 11 
noaptea, uneori telefonul sunând 
chiar mai târziu…” 

Iar imperiul familiei Vancea se 
întinde pe 25 de ha de pământ ce 
cuprind pensiunea propriu-zisă cu 29 
de camere, la care se vor mai adăuga 

Doina MACOVEI  

Continuare în pag. a 6-a 

Dl. Gheorghe VANCEA 
- administrator - 

Dl. Alex VANCEA - cel care a dat 
numele Păstrăvăriei 
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în cel mai scurt timp încă 10 camere, 
restaurantul interior și exterior, 
piscina amplasată pe dealul de vis-a-
vis de păstrăvărie, lacul cu pești de la 
care a pornit ideea inițială, toate 
acestea în decorul sălbatic al 
muntelui de care se leagă istoria și 
viața maramureșenilor. 

Afacerea este un succes, garanție a 
obținerii de curând de Fonduri 
Europene în valoare de 600.000 euro 
pentru extinderea cu o micro-fermă 
organică, aparatură pentru bucătărie 
și locuri de cazare. Volumul clienților 
urcă într-o zi de duminică și la 1500 
de persoane, între care cei mai mulți 
comandă gustosul păstrăv cu 

Membrii CCI Maramureș se prezintă 

P ă s t r ă v ă r i a  A L E X . . .  
mămăliguță. O 
afacere în care 
fiecare membru din 
familie își lasă 
amprenta pe unul 
dintre segmentele 
care o compun, și 
care după ce se 
trage linia obține 
profit. O afacere de 
suflet care a pornit 
de la o idee, iar astăzi este un 
patrimoniu integrat în turismul 
maramureșean. 

Cum am putea să terminăm 
reportajul dacă nu într-o manieră 
care spune mai mult decât am scris 
mai sus. O angajată de peste 65 de 

ani, care lucrează la bucătărie de la 
începutul firmei, nu are răbdare zilnic 
să vină mașina firmei și să o ia din 
localitatea Mara pentru a o aduce la 
firmă, ci se pornește pe jos, iarnă sau 
vară, ca să ajungă mai repede la locul 
de muncă...  

Urmare din pag. a 5-a 

Cătălin Morar ne-a 
vorbit despre 
aparatura nouă care 
ajută personalul 
medical în stabilirea 
celui mai fidel 
diagnostic: “Computerul 
tomograf achiziționat 
în 2016, aparatul de 
radiologie și aparatele 
de ecografie, precum și 
aparatura de laborator 
la standarde interna-

Urmare din pag. a 4-a ționale conferă un plus 
valoare serviciilor 
medicale ale Clinicii 
Sfânta Maria. În plus, 
cei peste 100 de 
angajați (foarte mulți 
dintre ei tineri, cu 
vârsta de până în 35 de 
ani) vin în slujba omului 
suferind. Oferim și 
servicii medicale de 
balneofizioterapie, pe 
care le recomandăm cu 
căldură persoanelor în 
nevoie, iar aceste 

servicii pot fi 
decontate de 
Casa de 
Asigurări de 
Sănătate sau 
pot fi 
efectuate 
contra cost. 
   Vrem să 
oferim 
condiții bune 
pentru actul 
medical, de 
aceea în cele 
două unități 

medicale nu lipsește 
aerul condiționat și 
confortul, dar suntem 
preocupați în 
permanență să scurtăm 
așteptarea pacientului 
pe hol, prin programări 
sistematice. De 
exemplu, investigațiile 
medicale pentru 
obținerea sau 
preschimbarea 
permiselor auto, se fac 
la ore diferite față de 
celelalte consulturi sau 
controale medicale. De 
asemenea, avem o 
colaborare foarte bună 
și constantă cu Casa de 
Asigurări de Sănătate, 
prin care sunt 

decontate serviciile 
celor asigurați.” 

Concluzionând, socie-
tatea civilă medicală 
Sfânta Maria este un 
pion principal pe tabla 
serviciilor medicale, 
reprezentând o aborda-
re profesională a celor 
mai stringente probleme 
ale pacienților, un 
amestec al experienței 
generațiilor de seniori 
din domeniul medical, cu 
profesionalismul, 
înțelegerea și 
devotamentul celor 
tineri. Felicitări tuturor 
celor ce săvârșesc și 
desăvârșesc actul 
medical! 
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Acte normative publicate în 

Monitorul Oficial IUNIE 

 HG nr. 350 din 30 Mai 2019 pentru 
aprobarea plății contribuției financiare voluntare 
a României pentru perioada 5 aprilie-31 
decembrie 2018 și anul 2019 către Comitetul 
de Asistență pentru Dezvoltare (DAC) al 
Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică – OCDE. (MO nr. 0444 din 2019) 
 HG nr. 332 din 23 Mai 2019 privind 

stabilirea componenței, atribuțiilor și 
responsabilităților comitetului de masiv și ale 
Consiliului Național al Muntelui. (MO nr. 
0444 din 2019) 
 Ordin nr. 2527 din 28 Mai 2019 pentru 

aprobarea schemei de ajutor de stat denumită 
„Schemă de ajutor de stat pentru restaurarea și 
revitalizarea monumentelor istorice în cadrul 
Programului RO-CULTURA“. (MO nr. 
0449 din 2019) 
 HG nr. 362 din 30 Mai 2019 privind 

instituirea schemei de ajutor de minimis 
aferente programului de finanțare a investițiilor 
pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor 
balneare. (MO nr. 0450 din 2019) 
 HG nr. 343 din 30 Mai 2019 pentru 

modificarea unor acte normative în domeniul 
programelor guvernamentale de garantare în 
numele și în contul statului. (MO nr. 
0450 din 2019) 
 Ordin nr. 1437 din 28 Mai 2019 privind 

modificarea Ordinului președintelui Agenției 
Naționale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 
pentru aprobarea modelului, conținutului, 
modalității de depunere și de gestionare a 
formularului „Declarație unică privind impozitul 
pe venit și contribuțiile sociale datorate de 
persoanele fizice“. (MO nr. 0452 din 2019) 
 Ordin nr. 534 din 03 Iunie 2019 pentru 

completarea Ghidului de finanțare a 
Programului național de înlocuire a 
echipamentelor electrice și electronice uzate cu 
unele mai performante din punct de vedere 
energetic. (MO nr. 0455 din 2019) 
 Ordin nr. 1443 din 29 Mai 2019 privind 

procedurile de agreare și selecție a 
practicienilor în insolvență de către Agenția 
Națională de Administrare Fiscală. (MO nr. 
0457 din 2019) 
 Ordin nr. 67 din 30 Mai 2019 pentru 

aprobarea Normei tehnice privind cerințele 
tehnice de racordare la rețelele electrice de 
interes public pentru locurile/nodurile de 
consum. (MO nr. 0471 din 2019) 
 Ordin nr. 2214 din 22 Mai 2019 pentru 

aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a 
prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotărârea 
Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea 
cadrului general de implementare a 
operațiunilor cofinanțate din Fondul European 
pentru Pescuit și Afaceri Maritime prin 
Programul operațional pentru pescuit și afaceri 
maritime 2014-2020. (MO nr. 0476 din 2019) 
 Ordin nr. 520 din 28 Mai 2019 privind 

modificarea anexelor la Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 
pentru aprobarea modelului și conținutului 
formularului „Declarație privind obligațiile la 
Fondul pentru mediu“ și a instrucțiunilor de 
completare și depunere a acestuia. (MO nr. 
0478 din 2019) 
 Ordin nr. 1369 din 21 Mai 2019 pentru 

aprobarea Procedurii de acordare a 
bonificațiilor pentru depunerea prin mijloace 
electronice de transmitere la distanță în anul 
2018 a declarației unice privind impozitul pe 
venit și contribuțiile sociale datorate de 
persoanele fizice, precum și pentru plata cu 
anticipație a obligațiilor fiscale declarate în anul 
2018 prin declarația unică. (MO nr. 
0479 din 2019) 
 Ordin nr. 341 din 10 Iunie 2019 privind 

aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-
dezvoltare din domeniul agricol și de dezvoltare 
rurală al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, pe anii 2019-2022, „Agricultură și 
Dezvoltare Rurală - ADER 2022“. (MO nr. 
0479 din 2019) 
 Ordin nr. 743 din 09 Aprilie 2019 privind 

aprobarea Metodologiei de selectare și 
finanțare a proiectelor în domeniul protecției 
persoanelor cu dizabilități pentru anul 2019. 
(MO nr. 0480 din 2019) 
 Ordin nr. 72 din 12 Iunie 2019 pentru 

modificarea unor ordine ale președintelui 
Autorității Naționale de Reglementare în 
Domeniul Energiei. (MO nr. 0483 din 2019) 
 Ordonanță de urgență nr. 41 din 12 

Iunie 2019 privind stabilirea unor măsuri în 
vederea implementării activităților de evaluare 
necesare pentru aprobarea substanțelor active 
ale produselor biocide și pentru autorizarea 
produselor biocide. (MO nr. 0483 din 2019) 
 Ordin nr. 553 din 05 Iunie 2019 privind 

reglementarea procedurii de avizare a 
instrumentelor de plată electronică cu acces la 
distanță. (MO nr. 0485 din 2019) 
 Ordin nr. 1881 din 06 Iunie 2019 privind 

instituirea măsurii de sprijin, constând în 
acordarea unor ajutoare de stat și ajutoare de 
minimis pentru Sprijinirea specializării 
inteligente în regiunile mai puțin dezvoltate 
selectate ca pilot în cadrul inițiativei „DG Regio 
pentru regiuni mai puțin dezvoltate“ prin 
Programul operațional regional 2014-2020. 
(MO nr. 0486 din 2019) 
 Ordin nr. 2287 din 30 Mai 2019 pentru 

stabilirea criteriilor potrivit cărora membrii 
cooperatori beneficiază de scutirile prevăzute 
la art. 76 alin. (1) lit. e) din Legea cooperației 
agricole nr. 566/2004. (MO nr. 0491 din 2019) 
 HG nr. 371 din 03 Iunie 2019 pentru 

modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 
la Hotărârea Guvernului nr. 20/2012 privind 
aprobarea Programului multianual de 
marketing și promovare turistică și a 

Programului multianual de dezvoltare a 
destinațiilor, formelor și produselor turistice. 
(MO nr. 0493 din 2019) 
 Regulament nr. 5 din 06 Iunie 2019

(Autoritatea de Supraveghere Financiară) 
privind reglementarea unor dispoziții referitoare 
la prestarea serviciilor și activităților de investiții 
conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de 
instrumente financiare. (MO nr. 0496 din 2019) 
 Ordonanță de urgență nr. 43 din 12 

Iunie 2019 pentru modificarea și completarea 
unor acte normative care privesc stabilirea unor 
măsuri în domeniul investițiilor. (MO nr. 
0507 din 2019) 
 Ordin nr. 1133 din 18 Iunie 2019 pentru 

modificarea Schemei de ajutor de minimis 
prevăzute în cadrul Programului Start-up 
Nation, aprobată prin Ordinul ministrului pentru 
mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 
1.854/2018. (MO nr. 0509 din 2019) 
 Ordonanță de urgență nr. 44 din 20 

Iunie 2019 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 
privind deșeurile de echipamente electrice și 
electronice. (MO nr. 0509 din 2019) 
 Lege nr. 117 din 20 Iunie 2019 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții. (MO nr. 0509 din 2019) 
 Lege nr. 120 din 20 Iunie 2019 privind 

unele măsuri necesare pentru realizarea 
lucrărilor și implementarea proiectelor de 
importanță națională privind rețeaua electrică 
de transport. (MO nr. 0517 din 2019) 
 HG nr. 358 din 30 Mai 2019 privind 

aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a 
ecoturismului - context, viziune și obiective - 
2019-2029. (MO nr. 0520 din 2019) 
 Ordin nr. 1699 din 24 Iunie 2019 pentru 

modificarea unor ordine ale președintelui 
Agenției Naționale de Administrare Fiscală 
privind aprobarea modelelor unor formulare 
utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscal. 
(MO nr. 0529 din 2019) 
 Ordin nr. 2368 din 12 Iunie 2019 pentru 

modificarea pct. 4 alin. (3) din anexa nr. 7 la 
Ordinul ministrului finanțelor publice și al 
ministrului justiției nr. 1.022/2.562/2016 privind 
aprobarea procedurilor de stabilire, plată și 
rectificare a impozitului pe veniturile din 
transferul proprietăților imobiliare din 
patrimoniul personal și a modelului și 
conținutului unor formulare utilizate în 
administrarea impozitului pe venit. (MO nr. 
0532 din 2019) 
 Ordin nr. 1503 din 03 Iunie 2019 pentru 

aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea 
persoanelor fizice și juridice de a utiliza carnete 
TIR. (MO nr. 0532 din 2019) 
 Ordin nr. 2434 din 28 Iunie 2019 privind 

prospectele de emisiune a certificatelor de 
trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat 
de tip benchmark aferente lunii iulie 2019. (MO 
nr. 0534 din 2019) 
 Ordonanță de urgență nr. 51 din 25 

Iunie 2019 pentru modificarea și completarea 
unor acte normative în domeniul transportului 
de persoane. (MO nr. 0535 din 2019)  
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⚫ Firma SIGSTRAT SA, din 
Sighetu Marmației str. Unirii nr. 40, 
membră a CCI Maramureș, caută 
clienți pentru placaj de fag cu format 
de 2000x1250mm si 2440x1250mm, 
cu grosimi de la 3-30 mm, care poate 
fi folosit pentru fabricarea mobilei 
(calitate superioară) sau pentru 
tapițerie, ambalaje sau construcții 
(calitate inferioară). 

Pentru detalii: Serviciul Comercial - 
Petrovan Sorin, tel. 0744-672747, 
0262-311117 (int. 163), e-mail: 
aprovizionare@sigstrat.ro, 
www.sigstrat.ro 
⚫ Firma FLUIDE ȘI INTERIOARE 

SRL, Baia Mare str. G.Coșbuc 
nr.24A/5, cu punct de lucru în Ulmeni 
str. Petre Dulfu nr.102 dorește să 
colaboreze cu firme, pentru prestări 
servicii cum ar fi: operatori utilaje în 
orice domeniu (funcție de necesități), 
asamblarea de piese componente, 
confecționare cutii din carton și 
ambalare. 

Societatea deține în proprietate 
proprie spații de hale în suprafață de 
1000 mp și o platformă betonată de 
770 mp.  

bostan, de susan, de in, de migdale. 
Compania se orientează în primul 

rând spre piețele din țările UE, în 
special România, Germania, 
Danemarca, precum și spre piața 
Chinei. Poate produce aproximativ 4 
tone de ulei, lunar, având capacitatea 
de a mări ușor volumele constant.  

Pentru detalii: persoana de contact 
Ovidiu Bejan, e-mail 
ovidiu.bejan@ambera.bio  

 
Târguri-expoziții 

Republica Indonezia organizează 
cea de-a 34-a ediția a târgului anual 
TRADE EXPO INDONESIA, în 
perioada 16-20 octombrie 2019.  

Târgul este destinat promovării 
produselor pentru export. Tema din 
acest an este “Ne dezvoltăm pentru a 
servi întreaga lume” și cuprinde toate 
produsele din piață, comerțul, 
turismul, investițiile, afacerile, 
misiunile economice, competițiile de 
export tip Start-Up etc. 

Cei interesați pentru o misiune 
economică în Indonezia pe timpul 
târgului sunt rugați să se adreseze 
CCI Maramureș, până la 31 august 
2019, la adresa de mai sus. 

Cooperări 
Croatia 
  Companie croată, caută 

crescători de oi din România. (6096) 
  Compania, producătoare de 

miere și suplimente alimentare de 
bază, caută producători de miere din 
România. (6097) 

 
Oferte 

Republica Moldova 
  Firma Arhygeea SRL este 

producător de produse naturale 
bazate pe tehnologii noi de presare 
”la rece”. Produce uleiuri din semințe 
minuțios selectate care nu sunt 
supuse prelucrării termice ori 
chimice. Uleiurile produse: de nucă, 
de floarea soarelui, de armurariu, de 

Din cauza scăderii comenzilor la 
clienții actuali, firma caută noi 
parteneri pentru prestări servicii 
deoarece dorește să păstreze 
personalul calificat pentru aceste 
operațiuni, și, în același timp, în zonă 
exista forță de muncă disponibilă. 

Persoana de contact: Păcurar Ioan 

În perioada 29 mai – 13 iunie 2019, Camera de 
Comerţ şi Industrie Maramureş a organizat o nouă serie 
de curs pentru ocupaţia “INSPECTOR ÎN DOMENIUL 
SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ” (COD COR 
325723).  

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

La curs a participat un număr de 12 persoane, din 
diverse domenii de activitate. 

În data de 13 iunie a.c. a fost organizat examenul final, 
în urma căruia absolvenții au primit certificate de 

Curs INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII  
ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ 

absolvire cu recunoaștere națională și sunt 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. 
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