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Ediție comemorativă  

Zeul comerţului a apus...  

In memoriam 

Gheorghe Marcaș  

16.02.1932—10.07.2018 

A fost un timp când omul-zeu făcea să 
se întâmple imposibilul. Era 
conducătorul unei întregi armate de 
ingineri, maiștri, muncitori - un stup cu o 
singură albină - APSA SA și, cumva 
imposibil pentru un om cu o singură 
viață, al unui mecanism comercial 
gândit, creat și organizat de el din temelii 
- Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș. 

Acolo l-am întâlnit și eu pentru un 
scurt segment de timp și am văzut 
pasiunea de a scrie în bilunarul Hermes 
Contact editorialul economic, dar și 
rapacitatea cu care devora știrile 
economice, informațiile politice locale, 
naționale și mondiale, pentru a le 
dezvolta ulterior în pagini de analiză 
filtrate prin creuzetul minții sale ascuțite. 

Domnului Gheorghe Marcaș toată 
lumea îi spunea Șeful, iar această 
titulatură i se potrivea perfect pentru că 
avea vocație de conducător, așa cum 
unii se nasc cu harul de a asculta sau de 
a fi empatici. Îmi dădea exemple din 
viața sa tocmai pentru a crede că 
imposibilul e posibil. 

Avea har la scris, har la vorbe și mai 
ales avea acel fel de a modela caractere 
fără a-ți da seama că te schimbi. Te 
făcea să crezi că totul ți se datorează, 
iar realizările sunt ale tale 100%, iar 
eforturile sunt ale lui. Era, mai presus de 
toate, un vizionar. Am să dau câteva 
exemple din editorialele scrise de 
domnia sa de-a lungul timpului, tocmai 
pentru a exemplifica capacitatea de a fi 
antemergător în misiunea economică: 
Avem nevoie urgentă de transportul 
combinat (septembrie 1997), Cerem 
sprijin eficient pentru Întreprinderile Mici 
și Mijlocii (decembrie 1997), Vrem 
normalizarea vieții economice (ianuarie 
1998), Comerțul exterior al României- 
Radioscopie ( februarie 1998), 
Restructurarea nu înseamnă lichidare 

(august 1998), Mereu în slujba cititorilor 
(noiembrie 1998), Buget de maximă 
austeritate (februarie 1999), Criza poate fi 
stopată la nivel local/ regional (aprilie/ mai 
1999), Modelul italian (iunie 1999), O lege 
utilă de mult timp așteptată (august 
1999), Vrem să fim Busola Dvs. în afaceri 
(noiembrie 1999), Relaxare sau reformă 
fiscală (ianuarie 2000), Ce vrem de la 
aleșii noștri? (mai 2000), Drumul lemnului 
în Maramureș (iulie 2000), Inflația (august 
2000), 10 ani în slujba economiei de piață 
(septembrie 2000), Pe urmele lui 
Bartholomeu Diaz, Africa de Sud 
(octombrie 2000), Sfârșit de mileniu, 
Retrospectivă (decembrie 2000- ianuarie 
2001), Dezvoltarea economică prin 
meșteșugurile locale (februarie 2001), 
Tunarii și țeparii tranziției (martie 2002), 
Maramureșul în atenția Europei Centrale 
(mai 2001), Centrul de Instruire și 

Marketing (septembrie 2001), Spiritul 
Unirii de la 1859 (ianuarie 2002), 
Transparența deciziilor (februarie 2002), 
Turismul în Maramureș (aprilie 2002), Un 
mediu de afaceri sănătos (iulie 2002), 
Intrarea in U.E. și responsabilitatea 
noastră (decembrie 2002), Războiul și 
economia (martie 2003), Bani ieftini 
(aprilie 2003), Numai IMM salvează 
România (iunie 2003), Constituția 2003 
(octombrie 2003), NATO urmează UE 
(martie 2004), Big Bang (aprilie 2004), 
Legea falimentului ajustată (mai 2004), 
Jocul ofertelor electorale (octombrie 
2004), Avem economie de piață 
funcț ională? (no iembr ie  2005) , 
Locomotivele tranziției (ianuarie 2006), 
Capcanele lohnului 1994-2006 (martie 
2006), Erată la Codul Fiscal (iulie 2006), 
Țăranul român- talpa țării (august 2006), 
Postaderarea vs. Prost aderarea (martie 
2007), Se fracturează coloana 
vertebrală?! (iulie 2007), Energia verde/ 
Regenerabilă (august 2007), Clusterele în 
România (aprilie 2008), Se întorc 
căpșunarii? (august 2008), Criza 
(noiembrie 2008), Legea Camerelor de 
Comerț din România (decembrie 2008), 
Comerț ca în feudalism (ianuarie 2009), 
Forfetarea Micro și IMM (aprilie 2009), 
România în șomaj tehnic (ianuarie 2010), 
Să învățăm din experiența altor țări 
(februarie 2010), Criza în Țara de Sus 
(februarie 2011), Codul Muncii- Naștere cu 
forceps (martie 2011), Gata cu 
recesiunea?! (mai 2011), Quo vadis 
Agricultura? (iunie 2011), Numai 0,2% 
creștere! (iulie- august 2011), Mobilitatea 
forței de muncă (septembrie 2011), Între 
colaps și salvare (februarie 2012), Ce 
lăsăm moștenire! (aprilie 2012), De ce 
Polonia poate? (iunie 2012), Guvernul 
Ponta față în față cu mediul de afaceri 
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(iulie 2012), Cum pierdem 
fondurile de finanțare?! 
(septembrie 2012), POSDRU un 
succes ratat! (octombrie 2012), 
Fondul Monetar Internațional 
(ianuarie 2013), Reforma fiscală 
o necesitate (martie 2013), 
Guvernul ajută IMM, Băncile ba! 
(aprilie 2013), România un El 
Dorado al energiei alternative! 
( m a i  2 0 1 3 ) ,  D e s p r e 
învățământul profesional și 
tehnic maramureșean (februarie 
2014), Școala Doamnei Filip 
(aprilie 2014), Țară bogată cu 
oameni săraci (mai 2014), 
Acordul cu România (iulie-
septembrie 2014), România 
după 1989 (februarie 2015), 11 
mai 1990 (mai 2015), Noile 
Coduri fiscale (iunie 2015), Expo 
Milano 2015 (august 2015), 
Programul de guvernare Cioloș 
(februarie 2016), De ce Arbitrajul 
Comercial? (martie 2016), 
România vs. Brexit (iulie 2016), 
IT în România și Maramureș – 
scurt istoric (august 2016), 10 
ani în UE (ianuarie 2017), 
Antreprenor vs. patron (mai 
2017), Corporația (iunie 2017), 
Salariul minim pe economie 
(august 2017), Criza forței de 
muncă în România (septembrie 
2017) ,  P red ic t ib i l i t a tea 
(februarie 2018), Insolvența, 
reorganizarea și falimentul 

(martie 2018), De la leu la euro 
(aprilie 2018), Arminden 2018 
(mai 2018), ca să nu mai 
vorbim de amplele comentarii 
ale fiecărei ediții de Rivulus 
Dominarum, MaraMedica, Moș 
Crăciun, ori dezbaterile anuale 
a l e  S t ă r i i  e c o n o m i c e 
maramureșene... 

Am amintit doar o parte din 
scrierile sale lunare. Timp de 
27 de ani, cele peste 300 de 
editoriale au fost cuprinse 
într-o carte de căpătâi, în 
care am avut onoarea să 
scriu și eu.  

 

De la erudiţie economică, 
la dragoste pentru 

Maramureş... 
Camerele de Comerţ şi 

Industrie reprezintă, peste tot 
în lume, podul, puntea de 
legătură între oamenii de 
afaceri şi comunitate, între 
partea de legislaţie economică 
şi aplicarea ei. Cu cât acest 
pod este mai trainic, cu atât 
dezvoltarea economică a 
zonei, sau a ţării este mai 
importantă, mai puternică. 

Ca peste tot în lume, 
Maramureşul a beneficiat de o 
instituţie care, după ’89 a fost 
lipsită de implicare politică şi a 
făcut din zona maramureşeană 
o regiune dezvoltată peste 
media unor zone cu potenţial 
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economic care nu beneficiau, 
însă, de perspectiva unor minţi 
luminate. Conducerea omogenă, 
nepărtinitoare şi apolitică a 
reuşit să facă multe din 
afacerile de astăzi să se 
dezvolte şi să reziste peste 
timp, în ciuda opreliştilor de 
multe feluri întâmpinate de-a 
lungul acestor două decenii. 

Şi cum „informaţia înseamnă 
putere”, CCIMM a lansat cu 
succes bilunarul Hermes 
Contact, publicaţie cu nume de 
zeu al comerţului, care a oferit 
cititorilor săi timp de 26 de ani 
(şi continuă să o facă astăzi 
electronic) oportunităţi de 
afaceri, legislaţie la zi, târguri 
şi expoziţii, colaborări şi 
întâlniri pe diverse teme, 
articole economice. Fiecare 
număr era pentru cei ce ştiau 
să găsească în el un start 
pentru o afacere nouă. 

 

Predecesor ilustru... 
Gheorghe MARCAŞ este 

autorul cu cele mai longevive 
editoriale economice din 
Maramureş şi printre cei din 
top la nivel naţional  și a avut 
un țel nobil, acela al 
îmbunătăţirii imaginii camerale. 
Chiar de la primul număr, în 
aprilie 1991, ziarul şi-a 
conturat o traiectorie clară de 
la care nu s-a abătut niciodată 
„un mijloc de informare şi 
contactare a celor din 
industrie, comerţ, sfera 
serviciilor. Un ziar-oglindă, un 
ziar liant pus la dispoziţia 
oamenilor de afaceri maramu-
reşeni. Pornim cu gândul de a 
fi fideli şi de un real folos. Iată 

de ce ne dorim ca obiectivul 
nostru să-l constituie succesul 
pe frontul  reformelor 
economice şi în acţiunile 
întreprinse de către toţi, 
prezenţi şi viitori, membri ai 
Camerei de Comerţ şi 
Industrie Maramureș” - spunea 
președintele Marcaș. 

Viaţa se derulează însă 
rapid, scrisul fiind singurul 
fenomen care creează 
dependenţă. 

Ar trebui să înţelegem, cât 
mai e timp - dacă cumva mai 
este timp. (Mihail Sebastian) 

Anii de ziaristă (1997-2002) 
la Hermes Contact au fost ca 
Purimul la evrei, o sărbătoare 
din care aveam zilnic câte 
ceva de învăţat, zilnic găseam 
motiv de bucurie, chiar dacă 
pe plan personal nu aveam de 
ce zâmbi. 

Ziarul a fost nu numai 
rezultatul colaborărilor  exte-
rioare, ci mai ales al prieteniei 
şi admiraţiei pentru dl. 
Gheorghe Marcaș, preşe-
dintele Camerei. L-am asemuit 
cu Zorba Grecul la caracter; 
oricât de greu i-ar fi fost într-un 
moment ştia să spună cuvinte 
demne de un şef, sfaturi sau 
trăiri din care aveam de învățat. 
Nicăieri în lume nu am întâlnit 
un spirit atât de înalt. Domniei 
lui îi datorez faptul că am 
rămas unde sunt, că m-am luat 
la piept cu viaţa şi că am 
realizat că nu trebuie să 
învingem nimic, ci numai să 
trăim frumos. 

Cunoscându-l, simţi că inima 
ta a devenit un loc mai 
spaţios... 

Alături de Amabasadorul SUA, James Rosapepe - mai 1999 

Expo Rivulus Dominarum 2001 
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Rămas bun, Gheorghe Marcaş  

un reper pentru comunitatea economică băimăreană! 
„Atât timp cât îmi va da Dumnezeu 

putere şi sănătate, voi fi în continuare 
un om al Băii Mari”. Şi aşa a şi fost. 
A fost un om care a trăit, a simţit 
fiecare vibraţie a acestui oraş, un om 
care ştie cum s-a construit Baia Mare 
şi comunitatea noastră, un om care a 
avut iniţiativa de a îndemna şi pe alţii 
să contribuie la dezvoltarea acestui 
oraş. Tot ce a construit pentru Baia 
Mare a făcut-o din iubire pentru 
acest oraş, dar şi din respect pentru 
comunitatea pe care a dezvoltat-o.  

Prin faptul că şi-a oferit viaţa 
acestui oraş, a fost un exemplu 
despre cum să iubim Baia Mare şi 
cum să luptăm clipă de clipă pentru 
dezvoltarea lui. 

Domnul Gheorghe Marcaş, 
părintele şi sufletul Camerei de 
Comerţ şi Industrie Maramureş, a 
făcut trecerea spre linişte şi pace. 
Apreciat şi respectat în comunitatea 
din care a făcut parte, de-a lungul 
timpului, Gheorghe Marcaş a primit 
numerose distincţii pentru activitatea 

sa. În anul 1990 a înfiinţat Camera 
de Comerţ şi Industrie Maramureş, o 
instituţie în slujba căreia şi-a pus 
toată experienţa şi priceperea. 
Absolvent al Universităţii Babeş-
Bolyai, a fost distins din partea 
Sistemului Cameral cu „Meritul 
Comercial”, clasa a III-a, pentru 
contribuţia substanţială la progresul 
economiei naţionale. În anul 2016, a 
primit titlul de „Cetăţean de Onoare 
al Municipiului Baia Mare”, chiar în 
ziua în care împlinise 84 de ani. La 
sfârşitul anului trecut, Gheorghe 

Marcaş a fost ales să facă parte din 
Colegiul de Conducere al Camerei de 
Comerţ şi Industrie a României. 

Vizionar, profesionist desăvârşit, 
integru, creativ şi responsabil, 
preşedintele şi membrul fondator al 
Camerei de Comerţ şi Industrie 
Maramureş, Gheorghe Marcaş va 
rămâne un reper al comunităţii 
noastre, un model de implicare în 
dezvoltarea oraşului pe care l-a iubit 
şi respectat atât de mult. 

Plecarea din comunitatea 
băimăreană a distinsului ing. 
Gheorghe Marcaş înseamnă o 
pierdere imensă şi în semn de înaltă 
apreciere. Dorim să îi aducem un 
sincer omagiu. În aceste clipe grele, 
de dureroasă despărţire, suntem 
alături de familia îndoliată şi ne 
exprimăm solidaritatea faţă de 
suferinţa acesteia. 

Dumnezeu să îi dea odihnă 
veşnică! 

Dr. Ec. Cătălin Cherecheş,  
Primarul Municipiului Baia  Mare  

Omagiu cărturarului Gheorghe Marcaş  

Plecarea unui om spre veşnicie constituie probabil 
primul pas adevărat în perceperea dimensiunii sale reale. 
În aceste zile, la dispariţia dintre noi a inginerului 
Gheorghe Marcaş, preşedintele Camerei de Comerţ şi 
Industrie Maramureş, dialogul public şi anunţurile 
publicitare au fost copleşite de formule paremice şi 
panegirice, care urmăreau sublinierea 
realizărilor omului, mentorului şi 
binefăcătorului Gheorghe Marcaş. 

Întrucât Gheorghe Marcaş a fost nu 
doar un iniţiator sau un lider în universul 
economic în care a activat peste 60 de ani, 
ci şi un distins om de cultură, un adevărat 
cărturar în buna tradiţie, clasică a 
cărturăriei la români, noi, bibliotecarii 
băimăreni, ne simţim determinaţi şi 
obligaţi să îi aducem acest scurt omagiu, 
inserând acest text în cea mai citită 
cronică a zilelor noastre. 

Domnul Marcaş este prezent pe rafturile Bibliotecii 
Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare prin voluminoasa 
colecţie Hermes Contact – Buletin informativ editat de 
Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş, pe care a 
iniţiat-o şi coordonat-o în întreaga sa existenţă, dar şi prin 

lucrările sale: Editoriale 1991-1999, Risoprint, Cluj-
Napoca, 2011, Editoriale 2000-2010, Risoprint, Cluj-
Napoca, 2011, File de istorie 1850-2010, Risoprint, Cluj-
Napoca, 2013, File de istorie 1850-1864-2010, Bucureşti, 
2015, File de istorie 1850-2015 – compendiu, Baia Mare, 
2015. 

Noi, bibliotecarii băimăreni, suntem 
mândri că la cărţile sale Editoriale 1991-
1999 şi File de istorie 1850-1864-2010, 
prefaţa a fost realizată de directorul 
nostru, dr. Teodor Ardelean şi că lucrarea 
este în fapt cea mai reuşită istorie a 
Camerelor de Comerţ din România, din 
câte s-au scris în ultimii 75 de ani. 
Ne rămân în amintire, de asemenea, 
prezenţele sale lucide şi constructive la 
diferite manifestări organizate de Camera 
de Comerţ şi Industrie Maramureş, de 

Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare şi de alte 
instituţii performatoare de jertfelnicie culturală. 

Motiv pentru care, în memoria noastră, Gheorghe 
Marcaş, cel trecut în eternitate, va rămâne prezent în 
biblioteca cea vie. 

Colectivul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare  

Materiale preluate din “Graiul Maramureşului”, joi 12 iulie 2018 



HERMES CONTACT 4  

Un singur lucru durează cât viața 

– Un caracter drept şi bun 
 

Așa a fost președintele Gheorghe Marcaș în toți anii în 
care l-am cunoscut și l-am urmat. Dacă vorbele lui Euripide 
spun cât de mult l-am apreciat pentru tot ce m-a învățat, 
eu voi aduce respectul meu etern mentorului, omului și 
prietenului care a fost. A făcut ca povara lucrurilor 
importante să se ușureze și să nu ne încovoaie pe noi, 
colegii săi din Camera de Comerț. Ne-a învățat că lumea se 
sprijină pe reguli și toate astea erau argumentate cu 
convingere. Am investit în relația noastră timp, energie și 
sentimente și din fericire mi s-a răspuns la fel. Mă consider 
extrem de fericit că l-am cunoscut, iar prin aceste rânduri, 
mă angajez să duc munca sa mai departe la fel de bine și cu 
rezultate măcar la fel de remarcabile!  

Rămas bun, domnule președinte!  
Florentin TUȘ,  Director general CCI Maramureș  

Mesaje  de  condoleanţe  

CCI Bucureşti 
 

Cu profund regret am aflat că distinsul nostru coleg 

ing. Gheorghe MARCAŞ, Preşedintele Camerei de 

Comerţ şi Industrie Maramureş, a trecut în nefiinţă. 

Dispariţia unuia dintre cei care au promovat, 

cultivat şi contribuit la menţinerea echilibrului 

Sistemului Cameral, prin abordarea cu discernământ 

a tuturor problemelor cu care ne-am confruntat de-a 

lungul anilor, reprezintă o mare şi irecuperabilă 

pierdere. 

Colectivul Camerei de Comerţ şi Industrie a 

Municipiului Bucureşti, toţi cei care l-am cunoscut, 

transmitem în aceste momente grele, familiei 

îndurerate şi colegilor, regrete profunde şi sincere 

condoleanţe. 

Dumnezeu să îl odihnească! 

 

Prof.univ.dr. Sorin DIMITRIU, Preşedinte  

CCIA Timiş 
 

Uneori vorbele sunt prea sărace pentru a exprima durerea şi regretul pentru plecarea dintre noi a unul Om apropiat. 

Ne exprimăm profundul regret pentru pierdere celui care a fost ing. Gheorghe MARCAȘ, Preşedinte al Camerei de 

Comerţ şi Industrie Maramureş, sufletul instituţiei pe care a înfiinţat-o acum 28 de ani, un om cu o calitate morală  

ireproşabilă şi un profesionist de excepţie. 

Membru fondator şi Preşedinte al CCI Maramureş, cetăţean de onoare al Municipiului Baia Mare, distins cu 

„Meritul Comercial” clasa a 3-a al Camerei de Comerţ a României, Gheorghe MARCAȘ rămâne prin tot ceea ce a 

înfăptuit pentru  mediul de afaceri şi pentru unitatea sistemului cameral românesc un model de vocaţie, rigoare şi 

dăruire.  

În aceste momente de grea încercare, transmitem familiei îndoliate, colegilor şi tuturor celor care l-au cunoscut 

cele mal sincere sentimente de compasiune.  

Dumnezeu să-l odihnească în pace!  

Georgică Cornu, Preşedinte            Florica Chiriţă, Preşedinte Executiv 

CCIA Satu Mare 
 

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Satu Mare a primit cu 
profund regret vestea încetării din viaţă a domnului preşedinte Gheorghe 
Marcaş, cel mai vechi colaborator al nostru, un reper pentru sistemul 
cameral românesc, căruia şi-a dedicat viaţa cu dăruire şi pasiune.  

Seniorul va rămâne în memoria şi inimile noastre ca un simbol de 
înţelepciune şi demnitate. Plecarea sa dintre noi reprezintă o pierdere 
imensă nu doar pentru familie şi colegi, ci şi pentru întregul sistem al 
camerelor de comerţ.  

Transmitem un ultim omagiu Seniorului, şi sincerele noastre 
condoleanţe tuturor celor care sunt îndureraţi prin plecarea Domniei Sale.   

Daniela Culic, Director general 

CCI Iaşi 
 

Echipa Camerei de Comerţ şi Industrie Iaşi 

regretă profund dispariţia celui care a fost 

GHEORGHE MARCAŞ - Preşedintele Camerei 

de Comerţ şi Industrie Maramureş. Un caracter 

integru, un om special şi un coleg unanim apreciat 

în cadrul sistemului cameral românesc, căruia îi vom 

păstra veşnic o amintire frumoasă!   

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace!  

 Paul Butnariu , Preşedinte   

CCI Cernăuţi, Ucraina 

 

Am aflat cu durere în suflet de plecarea dintre noi în lumea celor drepţi a prietenului nostru Gheorghe Marcaş, om 
de o ireproşabilă calitate morală, corect şi demn, preşedinte de excepţie al Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş. 

În aceste clipe de adâncă tristeţe colectivul Camerei de Comerţ şi Industrie Cernauţi precum şi oamenii de afaceri din 
regiunea Cernăuți care l-au cunoscut exprimă sincere condoleanţe familiei îndoliate. 

Fie ca bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace! 
Vasyl Lyakhovich, Preşedinte 
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Mesaje  de  condoleanţe  

CCI Bihor 

 
Colectivul CCI Bihor vă 

transmite sincere condoleanţe 
pentru pierderea celui care a fost 
membru fondator şi preşedinte  al 
Camerei de Comerț și Industrie 
Maramureș, profesionist 
desăvârșit, integru, creativ, un 
exemplu al modului în care trebuie 
nu doar să ne respectăm, ci să ne 
iubim. 

Dl Preşedinte a avut mereu un 
rol important în dezvoltarea 
mediului de afaceri atât la nivelul 
judeţului Maramureş cât şi la nivel 
central; a ştiut mereu să dezvolte 
un sistem cameral român original, 
care cu toate încercările din 
interiorul și/ sau exteriorul său de 
a fi dărâmat a rămas activ și 
consolidat. 

Mulţumim dle Preşedinte! 
Dumnezeu să te odihnească în 

pace şi să ne veghezi mereu din 
Ceruri. 

CCIA Arad 
 

Conducerea Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Arad îşi 
exprimă regretul enorm la aflarea veştii trecerii în nefiinţă a celui care 

a fost Gheorghe MARCAŞ, președintele fondator al Camerei de 
Comerț și Industrie Maramureș și „SENIORUL” Sistemului Cameral 

din Romania. Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
 Sincere condoleanţe familiei, 

Gheorghe Seculici, Președinte  

CCI Neamţ 
 

Am aflat cu nespus regret și adâncă tristețe de 

trecerea în neființă a unei personalități puternice, 

dl. Marcaș Gheorghe, fondatorul celei mai 

importante instituții de afaceri din județul 

Maramureș - Camera de Comerț și Industrie.  

Transmitem pe această cale sincere condoleanțe 

familiei îndoliate și colectivului instituției.  

Fie ca bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în 

pace!  

Mihai APOPII, Preşedinte  

CCI Bacău 
 

Tristeţea, regretele şi durerea noastră însoţesc în nefiinţă un mare 

om, cu o carieră de excepţie dedicată comunităţii de afaceri şi Camerei 

de Comerţ şi Industrie Maramureş, mereu în căutarea perfecţiunii, 

iniţiat constructor de caractere, un specialist care ne-a impresionat prin 

perseverenţa şi competenţa sa, un model de etică, profesionalism, 

raţiune şi echilibru, Preşedintele GHEORGHE MARCAŞ. 

Dragi colegi maramureşeni, suntem alături de voi la plecarea spre 

cele sfinte a seniorului, ne exprimăm compasiunea şi transmitem 

familiei sincere condoleanţe. 

DUMNEZEU SĂ-L PRIMEASCĂ PRINTRE ALEŞII SĂI! 

Doru SIMOVICI, Preşedinte 

CCI Braşov 
 

Suntem trişti şi în sufletele noastre este durere. 

Domnul preşedinte Marcaş Gheorghe a fost şi va fi, 

pentru cei care l-au cunoscut, o pildă vie, un exemplu de 

seriozitate, demnitate şi profesionalism, un simbol al 

Sistemului cameral din România.  

Îi vom păstra amintirea în locurile curate ale conştiinţei 

noastre. Vă împărtăşim durerea, condoleanţele noastre 

încearcă să vă aline marea pierdere. 

Dumnezeu să-l aşeze în loc luminat! 

Silviu Coste, Preşedinte 

CCI Szolnok, Ungaria 
 

Angajaţii Camerei noastre sunt profund îndureraţi 
de anunţul morţii preşedintelui Gheroghe Marcaş. 
Durerea profundă vine din pierderea personalităţii 
marcante, a liderului CCI Maramureş.  

Colaborarea de succes de peste două decenii 
dintre camerele noastre a fost iniţiată de către 
domnia sa. 

Împărtăşim durerea cu familia şi angajaţii 
Camerei maramureşene. 

Iubit prieten, odihneşte-te în pace! 
Dr. András Sziráki, Preşedinte 

CCI Bistriţa-Năsăud 
 

Colectivul Camerei de Comerţ şi Industrie Bistriţa Năsăud îşi 

exprimă regretul sincer şi profund pentru trecerea în nefiinţă a 

domnului Preşedinte Marcaş Gheorghe.  

Sincere condoleanţe colegilor din cadrul Camerei de Comerţ 

şi Industrie Maramureş şi un gând de compasiune transmitem 

familiei îndoliate.  

Fie ca Bunul Dumnezeu să aducă alinare acestei familii greu 

încercate, să îi dea putere să treacă peste acest moment de 

cumpănă. 

Dumnezeu să îl odihnească în pace! 

Vasile BAR, Preşedinte  
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GHEORGHE MARCAŞ - date personale şi profesionale  

1953 - 1958 Institutul Politehnic 
Cluj - Facultatea de ingineri în 
mecanică, Şef promoţie 1958 

1970 - 1971 Cursuri de 
perfecţionare în conducerea 
întreprinderilor - CEPECA București 

1973 - 1974 Cursuri 
postuniversitare în Comerţ exterior şi 
relaţii internaţionale 

1997 Cursuri de formare a 
specialiştilor în proiectarea şi 
implementarea Sistemului de 
Management al Calităţii SR ISO 
9001 şi SR EN 45001 - TUV 
Rheinland  

1998 Curs de management al 
conducerii întreprinderilor - Wifi  - 
Viena Austria 

2006 - 2007 Masterat în 
Managementul Dezvoltării 
Afacerilor, Universitatea 
Babeş Bolyai Cluj Napoca 
- Facultatea de Ştiinţe 
Economice şi Gestiunea 
Afacerilor  

1958 - 1962 În calitate de 
şef de promoţie 1958 al 
Facultății de Mecanică a 
I.P. Cluj, la cerere, a fost 
repartizat în Regiunea Baia 
Mare, la I.O.I.L Cloşca 
Baia Mare unde a lucrat 
între anii 1958-1962, în calitate de 
şef de serviciu şi inginer şef. În 
această funcţie a executat lucrări şi 
modernizări ale sectoarelor 
aparţinătoare întreprinderii.  

1962 - 1964 A fost numit în funcţia 
de director al Oficiului Regional de 
Aprovizionare şi Desfacere (ORAD) 
al regiunii Baia Mare, care se ocupa 
cu aprovizionarea, depozitarea și 
comercializarea materiilor prime 
necesare producției și a produselor 
fabricate de firmele din Regiune Baia 
Mare.  

1964 - 1970 A fost numit în funcţia 
de inginer şef cu mecanizarea 
lucrărilor de construcţii - montaj la 
Trustul Regional de Construcţii Baia 
Mare, funcţie nouă în cadrul 
conducerii executive a acestei 
întreprinderi. Motivul înfiinţării 
acestei funcţii era asigurarea creşterii 
gradului de mecanizare a lucrărilor de 
construcţii montaj pentru asigurarea 
fondului locativ în creștere și a noilor 
instituții publice create pentru buna 
funcționare a administrației Regiunii 
Baia Mare.  

1970 - 1977 A fost numit de 
organele administrative de stat la  
conducerea Direcţiei de Industrie 
Locală a judeţului, ca director 
general, pentru a aplica politica de 
dezvoltare în profil teritorial a 
industriei locale, prin folosirea de 
resurse umane şi materiale, cu credite 
financiare de dezvoltare oferite de 
BNR pe termen mediu şi scurt; cu 
sprijinul colectivelor de ingineri, 
economişti, tehnicieni şi jurişti a 
reuşit să formeze o subramură 
reprezentativă a economiei judeţului 
pe termen mediu și lung. 

1977 - 1990 A fost director general 
al IMRAUT Baia Mare. În această 
calitate a dezvoltat întreprinderea din 
punct de vedere tehnic şi tehnologic, 

transformându-o într-o unitate de 
elită a Ministerului Transporturilor în 
care lucrau 3000 de salariaţi în 
domeniul fabricării de piese și 
accesorii auto pentru toate tipurile de 
autovehicule fabricate în România, 
asigurând, prin colaborare pe 
orizontală, fabricilor românești din 
domeniu necesarul de piese de 
schimb pentru reparații.   

1990 - 1999 Prin Hotărâre de 
Guvern, întreprinderea IMRAUT 
devine SC APSA SA, având ca 
obiect de activitate fabricarea de 
piese şi accesorii auto pentru internă 
şi externă, cunoscută din punct de 
vedere tehnic, tehnologic, calitatea 
produselor, nivelul profesional, 
economic şi financiar ca un brand pe 
plan intern şi extern și candidată la 
primele privatizări din România și 
membră fondatoare a Bursei de 
Valori București. 

1990 - 2012 În 1990 s-a constituit 
CCI Maramureş unde a avut calitatea 
de membru fondator şi împreună cu 
Comitetul de iniţiativă şi organizare 
au înființat  prima Cameră de Comerţ 

şi Industrie din judeţul Maramureş, 
de sine stătătoare.  

Având în vedere noutatea instituţiei 
în economia ţării, în calitate de 
preşedinte, a fost nevoit să se 
documentez în ţară, prin CCIR şi în 
străinătate, prin parteneri de afaceri ai 
firmei pe care a condus-o, membri ai 
conducerilor Camerelor din Viena, 
Briefeld, Marsilia şi Londra, 
documentare care a folosit-o în timp.  

La 18 septembrie 1990 a început 
activitatea Camerei, care va funcționa  
fără sediu, fără personal, de la zero, 
cu toate că DL 139/1990 şi Legea 
26/1990, prevedeau obligaţia 
organelor administrative locale şi 
judeţene să asigure Camerele de 
Comerţ cu spaţiu şi birotica necesară 

funcţionării celor 2 
instituţii - CCI şi OJRC. 
Atunci s-a hotărât să se  
organizeze locaţia 
funcţională, fără ajutor 
din afară.  

Pentru aceasta s-a 
constituit, în 1992, SC 
Hermes Contact SA, în 
care Camera de Comerț 
și Industrie Maramureș 
era acționar majoritar și 
s-a decis ca aceasta să 

construiască un sediu nou, care să 
devină sediul CCI Maramureș și 
„Centrul de Afaceri Hermes 
Contact”; noua locație era o clădire 
P+9, în centrul Băii Mari. În iunie 
1993 s-a intrat în noul sediu, având 
toate condiţiile funcţionale prevăzute 
de lege devenind o clădire 
reprezentativă în Baia Mare. 

 

Câteva date calendaristice 
legate de activitatea în CCI 

Maramureș 
La 1 aprilie 1991 apare Buletinul 

Informativ „Hermes Contact” al CCI 
Maramureş având ca director de 
redacţie pe Gheorghe Marcaş.   

Decembrie 1993 - ia fiinţă 
„Comisia de Arbitraj Comercial de 
pe lângă CCI Maramureş”, unde 
împreună cu experţii şi arbitrii 
internaţionali ai Curții de Arbitraj 
Comercial Internațional din România, 
au elaborat primul Regulament al 
Arbitrajului din România, care a fost 
acceptat de majoritatea CCI județene.  

Ianuarie 1995 - începând cu nr. 46, 

Continuare în pag. a 7-a 
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Buletinul Informativ „Hermes 
Contact”, editat de CCI Maramureş, 
este primul ziar maramureşean și din 
Sistemul Cameral tehnoredactat 
computerizat şi tipărit pe offset, în 
redacţia şi tipografia proprie. 

Martie 1995 are loc prima expoziţie 
cu participare internațională 
„Matecon 1995” având ca locaţie 
Sala Sporturilor, pe o suprafață de 
1800 mp și peste 100 de expozanți. 

20 decembrie 1995 Maramureşul a 
fost conectat la Internet datorită 
efortului financiar al SC Sintec SRL 
Baia Mare şi CCI Maramureş, cu 
asistenţă tehnică a SC Intercoop SRL 
prin antena parabolică de satelit 
proprie asigurând următoarele 
servicii: poşta electronică, 
Host internet personal sau 
pentru servicii - web site 
ş.a.  

August 1997, începând 
cu nr. 85 al Buletinului 
Informativ „Hermes 
Contact” este difuzat online 
prin site www.ccimm.ro - 
primul ziar maramureşean 
şi din sistemul cameral din 
România difuzat prin 
internet în lume. 

Ianuarie 1998  s-a lansat 
brandul Camerei - „CCI Maramureş - 
Busola Dvs. în Afaceri”. 

12-14 iunie 1998 - 41 de 
ambasadori  şi diplomaţi acreditaţi în 
România au vizitat Maramureşul, 
fiind însoţiţi de dl Andrei Pleşu, 
ministru de externe al României. Cu 
această ocazie a fost organizată o 
expoziţie de produse maramureşene 
şi o întâlnire cu oamenii de afaceri 
maramureşeni. În această întâlnire 
preşedintele CCI Maramureş a 
prezentat economia judeţului şi 
comerţul exterior al Maramureşului - 
prezent şi perspective.  

Aprilie 1999 s-a dat publicităţii 
Caravana Târgurilor de Casă pentru 
1999 în localităţile: Borşa, Târgu 
Lăpuş, Ocna Şugatag, Moisei, 
Sighetu Marmaţiei, Fărcaşa, Vişeu, 
Cavnic, Baia Sprie, Seini, Ulmeni - 
evenimente care se organizau 
conform tradiţiei în locurile şi zilele 
afectate acestor activităţi de comerţ, 
cultură, distracţie, în perioada 
interbelică din Maramureş. 

30 August 1999 s-a deschis Clubul 

GHEORGHE MARCAŞ - date personale şi profesionale  

Urmare din pag. a 6-a Oamenilor de Afaceri România - 
Austria, cu sediul la Baia Mare.  

21 septembrie 2001 are loc 
inaugurarea Centrului de Instruire şi 
Marketing al CCI Maramureş (CIM) 
- cel mai modern centru de expoziţii, 
instruiri, conferinţe etc., dotat cu 
instalaţie de translaţie simultană, 
aparatură de protecţie ş.a., construit 
cu ajutor financiar guvernamental 
(18%) 

Octombrie 2002 se înfiinţează 
Asociaţia pentru promovarea 
turismului în Maramureş a cărei 
fondatori au fost Consiliul Judeţean 
Maramureş şi CCI Maramureş. 

15-16 mai 2003 la Miskolc, 
Ungaria are loc Forumul Camerelor 
de Comerț și Industrie din 
Euroregiunea Carpatica - Ungaria, 

Ucraina, Slovacia, Polonia și 
România -, unde CCI Maramureş, a 
primit calitatea de membră a 
Asociaţiei Camerelor şi Industrie din 
Euroregiunea Carpatica. 

18-28 aprilie 2004, cu sprijinul 
financiar al Landului Sachsen - 
Germania, în vederea pregătirii 
viitorului Centru de Formare şi 
Afaceri pentru IMM din judeţul 
Maramureş;  s-au pus bazele 
înfiinţării Academiei de Management 
pentru IMM, care funcționează și în 
prezent ca instituție autorizată.  

27 August 2004, la CIM are loc 
lansarea oficială a noilor locaţii 
virtuale ale CCI Maramureş: site-ul 
www.ccimm.ro, care oferă o 
prezentare interactivă a serviciilor 
oferite de către instituţia noastră şi 
www.proafaceri.ro - portal 
maramureşean B2B, o adevărată 
poartă către afacerile operatorilor 
economici maramureşeni înscrişi în 
această bază de date 

9-20 mai 2005, la iniţiativa şi cu 
sprijinul CCI Maramureş are loc la 

CIM unul din cele mai eficiente 
instrumente de dezvoltare a 
capacităţilor antreprenoriale, 
programul EMPRETEC, prin 
programul Entrepreneurship Training 
Workshop. Programul s-a desfăşurat 
sub egida United Nations Conference 
on Trade and Development -
UNCTAD, şi este operaţional în 30 
de ţări din America de Nord, America 
de Sud, Asia şi Orientul Mijlociu. 

Începând cu toamna anului 2005, 
Universitatea “Babeş - Bolyai” din 
Cluj Napoca împreună cu Camera de 
Comerţ şi Industrie Maramureş, în 
baza unui protocol de colaborare, 
organizează la Baia Mare cursuri de 
masterat cu durata de 1 an cu 
specializările: Bănci şi Pieţe de 
Capital şi Managementul Dezvoltării 

Afacerilor.  
3-7 aprilie 2006 - CCI 

Maramureş a organizat 
prima ediţie a manifestării 
„UE - vine la tine acasă”, 
manifestare organizată sub 
patronajul Ministerului 
Integrării Europene, în 
scopul de a pregăti mediul 
de afaceri cu aderarea 
României la UE, cu 
participarea: Sziraki Andras 
- preşedinte CCI Jász-

Nagykun-Szolnok; Tomasz 
Suprowicz, Consilierul economic şi 
comercial al Ambasadei Poloniei la 
Bucureşti; Miloslav Benaka - 
Consilierul economic şi comercial al 
Ambasadei Slovaciei la Bucureşti. În 
ultima zi a manifestării a avut loc 
seminarul „Export 2006 - judeţul 
Maramureş” - organizat în colaborare 
cu Ministerul Economiei şi 
Comerţului şi Centrul Român pentru 
Promovarea Comerţului, sub înaltul 
patronaj al domnului ministru Ioan 
Codruţ Sereş, Guvernului României. 

28 septembrie 2006, CCI 
Maramureş a organizat cea de a doua 
ediţie a Forumului Asociaţiei 
Camerelor de Comerţ şi Industrie din 
Euroregiunea Carpatică, sub 
auspiciile Asociaţiei Camerelor de 
Comerţ şi Industrie din Euroregiunea 
Carpatică şi a Comisiei de Comerţ a 
Euroregiunii Carpatice. Evenimentul 
a fost organizat sub tema „01 
Ianuarie 2007 - O oportunitate sau o 
graniţă între noi?”. Au fost prezenţi 

Continuare în pag. a 8-a 
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GHEORGHE MARCAŞ - date personale şi profesionale  

reprezentanţi ai Camerelor de 
Comerţ şi Industrie şi a unor instituţii 
din Slovacia, Polonia, Ucraina, 
Ungaria şi România. 

9-10 martie 2007 - întâlnirea 
mentorilor PLATO la Şuior în cadrul 
proiectului PLATO România  

24-26 mai 2007 - organizarea 
ediţiei a IV-a a manifestării 
expoziţionale Turism-Tradiţii-
Cultură şi a ediţiei a II-a a forumului 
„UE vine la tine acasă”, manifestări 
organizate sub înaltul patronaj al 
Ministerului Întreprinderilor Mici si 
Mijlocii, Comerţului, 
Turismului şi Profesiilor 
Liberale, ocazie cu care s-
au organizat seminariile 
“Experienţa statelor din valul 
aderării 2004” în cadrul 
căruia s-au prezentat temele:  

“Viitorul dezvoltării 
judeţului Jász- Nagykun-
Szolnok în contextual 
accesării fondurilor 
structurale şi de coeziune în 
perioada 2007-2013” - 
prezentată de dl. Andras 
Sziraki preşedinte CCI 
Szolnok. 

“Dezvoltarea Întreprinderilor Mici 
şi Mijlocii în Jász-Nagykun-Szolnok 
după intrarea în Uniunea Europeană” 
- a prezentat dl. Sandor Kovacs 
vicepreşedinte CJ Szolnok. 

Oportunităţi de colaborare Româno
-Olandeze - a prezentat Crymhylde 
Galoş - Biroul Olandez de Sprijin al 
Afacerilor Cluj. 

27 mai 2007 - inaugurarea oficială 
a Terminalului Maramureş al Bursei 
Române de Mărfuri SA, CCI 
Maramureş fiind operator al BRM. 

31 mai 2010 - începe prima serie a 
cursului de Formare a Mediatorilor în 
judeţul Maramureş. 

14 iunie 2010 - organizarea la 
Centrul de Instruire şi Marketing al 
CCI Maramureş, în cadrul campaniei 
de informare „Acţionează! Investim 
în oamenii din Transilvania de 
Nord!”, a acţiunii de informare a 

actorilor sociali din Regiunea Nord-
Vest, organizată în colaborare cu 
Secretariatului Tehnic Permanent 
(STP) al Pactul Regional Nord-Vest 
pentru Ocupare şi Incluziune Socială 
(PROIS - NV). 

26-30 iulie 2010 - participarea CCI 
Maramureş la schimbul de experienţă 
cu Ungaria, Italia în proiect MINI 
EUROPE. 

 

Publicaţii 
Monografii, studii, articole şi 

lucrări în reviste de specialitate 
tehnică, economică şi de comerţ; 
studii privind analiza calitativă şi 

cantitativă spectrografică, comunicări 
ştiinţifice la diferite Conferinţe şi 
seminarii regionale, naţionale sau 
internaţionale; redactor şef - fondator 
al Buletinului Informativ Studenţesc 
„Foaia Politehnicii” din Cluj (1956-
1958); director fondator al 
Buletinului Informativ „Hermes 
Contact” (1991); a publicat:  în 2011 
„Editoriale” în două volume; 
„Compendium - File de istorie” în 
2000, „Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș - File de istorie 
1850-2010” în 2013, „Camerele de 
Comerț și Industrie din România - 
1850-1864-2010” în 2015, „File de 
istorie 1850-2015 - Compendium” în 
2015,  Editoriale volumul III în 2016. 

 

Premii 
 

Decorat cu medalii şi ordine, 
diplome de merit, de excelenţă, 

oferite de diferite organizaţii 
guvernamentale şi neguvernamentale, 
de administraţiile publice locale şi 
judeţene şi de instituţii internaţionale, 
Membru de Onoare al Camerei de 
Comerţ şi Industrie a României - 
2010, Cetăţean de Onoare al 
Comunei Fărcaşa - 2011; „Medalia 
de argint - 95 de ani de la Mare 
Unire” oferită de Universitatea Vasile 
Goldiș - 2014; Diploma de onoare a  
Colegiului Tehnic Anghel Saligny 
Baia Mare și Plachetă aniversară 50 
de ani de activitate ai și pentru cei 20  
de ani în care a fost profesor al 
liceului - 2014; Diplomă de excelențo 

și Placheta Societăţii 
Inventatorilor din Romania - 
2015; Cetățean de Onoare al 
Municipiului Baia Mare în 
2016 
 

Acţiuni sociale 
Fondator şi preşedinte 

Automobil Club România - 
filiala Maramureş (1965-1990); 
preşedinte Asociaţia Română 
de Marketing din România 
(1972-1985); Asociaţia 
Naţională a Evaluatorilor din 
România (1997); fondator 

Asociaţia Patronatului Transpor-
tatorilor Rutieri din România (2000); 
fondator Asociaţia din Morărit, 
Panificaţie şi Produse Făinoase din 
judeţul Maramureş (2003), preşedinte 
fondator Asociaţia Antileucemie 
Maramureş (2004); fondator 
Asociaţia Producătorilor şi 
Procesatorilor din Industria Laptelui 
din judeţul Maramureş (2004); 
preşedinte al Comisiei de Comerţ a 
Euroregiunii Carpatica (2003); 
Asociaţia CCI Euroregiunea 
Carpatica (2003); fondator Comitetul 
Naţional Francofon -Român (1992); 
fondator Asociaţia „Prietenii 
Muzeului din judeţul Maramureş”; 
fondator (cu SC APSA SA) al Bursei 
de Valori Bucureşti; Membru al 
Biroului Național al Francofoniei și 
delegat al Forumului Francofoniei şi 
Afacerilor (FFA)- La Rochelle din 
Franţa.  
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