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ATENA LUX - Membru al CCI Maramureş se prezintă în pagina 3 

Timp de trei zile, 27-29 februarie 
a.c., Centrul de Instruire și 
Marketing Gheorghe Marcaș al 
C.C.I. Maramureș a devenit 
neîncăpător pentru expozanții și 
personalul din domeniul 
medical ai ediției a XVII a 
Maramedica. 

Manifestarea medicală de 
renume a fost deschisă de 
către dl. Florentin Nicolae 
TUȘ – președintele CCI 
Maramureș, care a salutat 
în cuvântul său pe 
reprezentanții Colegiului 
Medicilor Maramureș, respectiv 
Colegiul Medicilor Stomatologi 
Maramureș – în calitate de co-
organizatori, precum și pe cei ai 
Direcției de Sănătate Publică 
Maramureș, ai Spitalului Județean 
de Urgență Constantin Opriș, și ai 

Consiliului Județean – în calitate 
de parteneri la acest eveniment. 
„Nu am fi putut costrui în toți 
acești ani o astfel de manifestare 
fără contribuția tuturor factorilor 

de decizie, organizatorii și 
partenerii menționați – partea 
științifică (consfătuiri, mese 
rotunde, work-shopuri, seminare 
ce acoperă un spectru larg în 
domeniul medical și chirurgical) 
fiind asigurată de către specialiști 
cu renume și experiență, iar partea 

expozițională  de către instituția 
noastră. Chiar dacă începutul 
expoziției coincide cu cazul zero 
de coronavirus depistat pe 
teritoriul României, credem că 

această întâlnire la nivel 
înalt din domeniul medical 
să fie un exemplu de 
profesionalism, pentru a nu 
se crea panica pe care o 
generează necunoașterea 
amănuntelor sau setea de 
senzațional a unei părți a 
mass-mediei.   Este o 

problemă importantă, dar rolul 
Dvs. este de a gestiona cu 
înțelepciune haosul  ce s-ar putea  
isca, mesajul asumat de către Dvs. 
către populație fiind cel just, 

Continuare în pag. a 2-a 

Ca la fiecare început de an, capul de 
afiș al manifestărilor expoziționale 
organizate de instituția camerală l-a 
ținut Expoziția cu vânzare Nunta 2020, 
desfășurată la actuala ediție -a XIV-a-  
la Value Center, un spațiu generos și 
ofertant deopotrivă. 

Deschiderea oficială a fost făcută de 
către dl. Florentin-Nicolae TUȘ, 
președintele CCI Maramureș care a 
declarat ”Suntem onorați de prezența 
în număr atât de mare, atât a firmelor 
participante, cât și a vizitatorilor, 

Ediția a XVII-a 

2020 

Doina MACOVEI  

respectiv a presei locale. Mulțumim reprezentantului 
instituției prefectului dl. Cătălin TODORAN pentru prezență, 
și dnei Ileana HOTICO- responsabil Marketing Baia Mare 
Value Center pentru colaborarea și sprijinul oferite nouă  în 
organizarea manifestării. Nu în ultimul rând, apreciem 
colaborarea cu Liga Studenților Baia Mare ”Pintea Viteazul”, 
voluntari la acest eveniment, dar și potențiali beneficiari ai 
ofertei de la acest târg de nunți. 

 Cofetăria  ”Mai Dulce” ne-a făcut o surpriză plăcută 
oferindu-ne un tort cu sigla acestei manifestări expoziționale, 
tort pe care îl vom degusta cu toții după momentul de 
deschidere, și lor le mulțumim pentru colaborarea și 

parteneriatul pe care îl avem de multă 
vreme.  
     Galactic Dance și Cvartetul Liceului 
de Artă Baia Mare, în colaborare cu 
Filarmonica Dinu Lipatti din Satu Mare, 
se vor alătura nouă pe parcursul celor 
trei zile de expoziție, întregind 
momentul prin actele lor artistice. 
     Evenimenul este condimentat cu 
organizarea și oficierea de căsătorii 
pentru o zi și oferirea unui certificat de 
căsătorie, ca dovadă a acestui 

Continuare în pag. a 6-a (D.M.) 
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Ediția a XVII-a 

2020 

corect, profesionist.” - a mai 
menționat dl. președinte Tuș. 

Au luat, apoi cuvântul dna 
Noemi VIDA - viceprimar care a 
salutat pe cei prezenți și a spus că 
evenimentul este apreciat de către 
toată comunitatea din domeniu și 
nu numai. Reprezentantul 
Instituției Prefectului, dl. Cătălin 

TODORAN a urat bun-venit celor 
prezenți, dna Viorica TITIRCĂ- 
președinta Colegiul Medicilor 
Stomatologi Maramureș și-a 
exprimat optimismul în ceea ce 
privește pandemia cu coronavirus 
și a menționat că programul 
științific este foarte elaborat și plin 
în cele trei zile. Dl. președinte 
Giuliano-Sebastian PETRUȚ al 
Colegiului Medicilor Maramureș a 
accentuat faptul că manifestarea a 
crescut, atât ca număr de 
expozanți, respectiv vizitatori, cât 
și a calității expozeelor și a 
lectorilor ce susțin lucrările pe 
teme medicale. „Este un prilej bun 
pentru noi să ne îmbunătățim 
experiența  profesională,  fiind  
într-un contact permanent cu 
inovațiile fără de care rezolvarea 
terapeutică în unele cazuri 
medicale nu ar fi posibilă. Ne 

dorim ca dezbaterile să fie 
interactive și să genereze reacții 
multiple pentru o tradiție a calității 
Maramedica.” Dl. Rareș POP - 
directorul Direcției Sanitare  
Maramureș  s-a aflat pentru a 11-a 
oară în calitate de director al 
instituției și și-a asumat 

responsabilitatea pentru acțiunile 
instituției în ceea ce privește Covid 
19, urând succes, la rândul său, 
tuturor celor prezenți. 

Tot în calitate de parteneri au 
vorbit reprezentanții Spitalului 
Județean de Urgență, ai Ordinului 
Tehnicienilor Dentari, filiala 
Maramureș, precum și ai Ordinului 
Asistenților Medicali Generealiști, 
Moașelor - filiala Maramureș. 

Nu în ultimul rând, accentuăm 
impactul deosebit de mare pe care 
îl are manifestarea Maramedica la 
nivel național în rândul 
specialiștilor, fiind pe locul trei 
după manifestările similare din 
București și Arad și vă prezentăm 
lista cu participanții la Expo 

Maramedica care au dat culoare 
evenimentului: 
TOTALMED SRL, Brașov 
BEST MEDIC MAG SRL, 

Maramureș 
SPOTLIGHT SRL, Constanța 
VETRO DESIGN SRL, 

București 
DEZIMED SRL, București 

Urmare din pag. 1 

DENTISTRY OFFICE, 
Timișoara 
TAG GRUP, București 
ADION 

PRODIMPEXTRANS SRL, 
București 
DOCTOR TOOLS SRL, Arad 
HALMADENT, Brașov 
ORADENTMED SRL, Bihor 
ELMED S.R.L, Maramureș 
WHITE DENTPLUS, 

București 
SCM POLICLINICA 

SFÂNTA MARIA, Maramureș 
KAYANA SRL, Maramureș 
DENTISYSTEMARAD SRL, 

Arad 

HLEIHIL DENTAL SRL, 
Cluj 
CRINEL SERVICE, Brașov 
LAND MORORS SRL, Baia 

Mare 
PLANTEXTRAKT SRL, Cluj 
MEGAGEN DENTAL 

IMPLANT SRL, București 
ULTRASONIC, București 
GRUPUL EDITORIAL ALL, 

București 
CAREL GROUP 

CORPORATION SRL, Alba 
Iulia 
NUMERIS COM S.R.L., Baia 

Mare 
OLEA SRL, Suceava 
(FOREVER LIVING)

ULBRECHT SUSANA 
ANDREA I.I., Maramureș 
GBS SOLUTII GENERALE 

DE AFACERI SRL, Cluj  
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Membrii CCI Maramureş se prezintă 

Fără îndoială, firma pe care vă 
vom prezenta-o este total atipică 
pentru mediul de afaceri. În primul 
rând, funcționează de aproape 30 
ani pe un trend ascendent având la 
cârma sa pe o doamnă. Până 
aici, nimic neobișnuit, însă 
acest OM se conduce după 
principii de afaceri diferite 
față de cele clasice. Dacă 
firmele se definesc, în 
general, prin cifra de afaceri 
și profit, doamna de care vă 
spun lasă credința în 
Dumnezeu s-o călăuzească în 
cele mai multe dintre 
situații. Iar acest lucru se 
vede... Probabil ați ghicit, 
Atena Lux SRL condusă de 
dna ec. Rodica ARMAȘ. 

Am cunoscut firma încă de 
la începuturile ei și am 
urmărit evoluția acestei 
familii de oameni harnici, 
întreprinzători și cu frică de 
Dumnezeu în căutările ei 
antreprenoriale, fie că era o nouă 
afacere ce se ocupa de cultivarea 
ciupercilor champignon, fie că era 
dezvoltarea afacerii inițiale – 
comerțul cu produse sanitare, 
instalații (de lux), dar și producția, 
respectiv prelucrarea gresiei și 
tot ce ține de amenajarea  
interioară casei sau a firmei. Am 
admirat corectitudinea cu care 
dna Armaș își trata colaboratorii, 

Atena Lux - Rețete de afaceri, modele de viață 
dar și angajații, și cu care 
răspundea întrebărilor iscoditoare 
ale reporterului. Toate acestea cu 
har, cu răbdare și multă 
determinare. Orice problemă se 
ivea, la telefon sau în firmă, dna 
administrator nu o amâna, o 
rezolva pe loc, creându-mi  
impresia că nu depune nici un 
efort, că este un dat natural, așa 
cum noi, oamenii obișnuiți, 
respirăm sau bem apă. Nu știu ca 
această persoană să se fi enervat 
vreodată, n-am văzut-o colerică 
sau impulsivă, ci generoasă la 
vorbă și la faptă, cu inima deschisă 

și sufletul către Dumnezeu. Cred 
că oamenii ăștia îi sunt dragi Lui 
pentru că fac, că nu obosesc, iar 
dacă obosesc nu o arată, pentru cu 
sfințesc locul... Articolul de față s
-a dorit a fi unul economic, însă 
dialogul nostru de peste două ore s
-a axat pe discuțiile 
neconvenționale ale abilităților și 
capacităților economice, mai mult 
decât asupra a cât de mult s-a 
dezvoltat afacerea.  

Adică, în cei peste 30 de ani, 
firma a crescut progresiv, 
devenind o afacere de familie în 
care este implicată în prezent  și 
fiica dnei Armaș, Diana 
ABUCULESEI, pe atunci copil (n.r. 
când am scris primul reportaj), azi 
mamă a trei copii. Obiectul de 
activitate a rămas tot instalații și 
amenajările interioare, însă firma 
și-a extins reprezentanțele în Cluj 
și Timișoara, acoperind aproape 
toate cerințele cu produse de la 8 

fabrici din Italia, Spania și, în 
general Europa de Vest, dar și 
produse de calitate înaltă din 
Ucraina. Cifra de afaceri anuală 
este de un milion de euro, dar tot 

interlocutoarea mea îmi spunea 
că ’’nu te îmbogățești din 
muncă cinstită, dacă faci totul 
în litera legii, nu devii bogat, 
dar nici nu trebuie să-ți 
dorești asta, să trăiești 
pentru asta. Banul în sine este 
un lucru murdar, în schimb 
munca și satisfacțiile lucrului 
bine făcut este o răsplată mult 
mai trebuincioasă omului.’’ 
Când asculți astfel de oameni 
nu poți reacționa tipic. Familia 
Armaș, fie că este doamna sau 
fratele domniei sale, fiica și 
soțul acesteia sau nepoții, se 
implică total în proiecte 
umanitare pentru care nu 

doresc publicitate. Ei sunt genul 
de oameni care fac lucrurile să se 
miște, să evolueze și cresc 
progresul nostru ca oraș, ca țară. 
Și, pentru că suntem înaintea 
zilelor de mărțișor dedicate 
doamnelor și domnișoarelor, nu 
putem decât să ne înclinăm 
înaintea domniilor lor, arătându-le 
admirația noastră și să le 
mulțumim pentru colaborarea cu 
instituția noastră din toți anii.  

 
Doina MACOVEI 

Două generații (de la dreapta la stânga),  

ec. Rodica Armaș și Diana Abuculesei,  

aceiași firmă - ATENA LUX SRL 



HERMES CONTACT 4  

Cafeneaua Oamenilor de Afaceri 

Ca la fiecare început de an, 
CCI Maramureș a organizat 
vineri, 14 februarie a.c. o 
întâlnire a mediului de afaceri 
local cu reprezentanții Agenției 
Județene a Finanțelor Publice 
Maramureș pe tema noutăților 
legislative ale anului în curs. 
Instituția financiară a fost 
reprezentată de către dna 
Elena BORCEA - Consilier 
superior AJFP Maramureș, iar 
firmele prezente au fost:  

Dl. Florentin Nicolae TUȘ, 
președintele CCI Maramureș a 
deschis întâlnirea, făcând 
referiri atât la noile legi fiscale, 
cât la oportunitatea unui dialog 
constructiv între partea de 
contabilitate a firmelor și 
organul de control financiar. 
Acest dialog este spre binele 
mediului de afaceri și așa 
împovărat de o legislație 
stufoasă și de prea multe ori 

Închiderea exercițiului  financiar 2019 
de neînțeles, chiar și de către 
reprezentanții instituției de 
control financiar. În același 
cuvânt de bun-venit dl. 
președinte Tuș a invitat pe cei 
prezenți să se alăture instituției 
camerale la evenimentele lunii 
februarie, Expozițiile Nunta de 
la A la Z și Maramedica. 

A urmat prezentarea dnei 
Elena Borcea din cadrul AJFP 
Maramureș, care a vorbit 
asistenței despre Ordinul 
3781/ 2019 ce face referiri la 
închiderea exercițiului financiar 
al anului 2019. De asemenea, 
a amintit de întâlnirile lunare 
cu contribuabilii ce au loc la 
sediul AJFP, în aceasta ce 
urmează (n.r. 19 februarie) 
urmând a se dezbate baza 
legală a Declarației Unice. 
Aceste întâlniri se vor 
organiza, pe lângă municipiul 
reședință, și în Târgu Lăpuș, 
Vișeu și Sighetu Marmației. 
Printre temele dezbătute au 
mai fost: Ordinul 78 cu plata 
TVA defalcată, Legea 263 
despre part-time a angajaților, 
sau ordinul 3774 de eliminare 
a ștampilei în Trezorerie. S-a 

vorbit, de asemenea despre 
veniturile din criptomonedă, 
dar și de noutățile legislative 
pentru ONG-uri  pr iv ind 
Registrul Unic de Înregistrare 
și reînregistrarea la Registrul 
Judecătoriei.  

Reprezentanții firmelor au 
a t r a s  a t e n ț i a  a s u p r a 
derapajelor aplicării unor legi 
chiar de către angajații ANFP 
(cu precizarea, sediul central) 
și care îi defavorizează 
financiar, răspunsul dnei 
Borcea fiind acela că, firma 
trebuie să fie mereu în 
cunoștință de cauză cu pașii 
care îi face, dar și cu 
răspunsul imediat al instituției 
financiare. 
Prezența numeroasă a firmelor 
locale în sala de conferințe a 
Centrului de Instruire și 
Marketing Gheorghe Marcaș a 

arătat că este nevoie de astfel 
de întâlniri , dar mai ales de un 
dialog constructiv între cei care 
fac afaceri și Statul Român, 
respectiv partea care se ocupă 
de finanțele lui. “Sunt informații 
economice utile și noutăți 
fiscale care trebuie aduse în 
atenția agenților economici, iar 
prin intermediul unei astfel de 
acțiuni reușim să facilităm 
dialogul între agenții economici 
și specialiști în domeniul 
finanțelor publice.”, a precizat 
președintele instituției 
camerale, Florentin-Nicolae 
Tuș. 

La acțiune au participat 
peste 40 de agenți economici. 

A d r e s ă m  m u l ț u m i r i 
Cofetăriei Mai Dulce (Andana 
Pan) pentru bufetul pregătit 
pen t ru  par t i c ipan ț i i  l a 
Cafeneaua Oamenilor de 
Afaceri.  

Doina MACOVEI  

Miercuri, 5 februarie a.c. 
Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș în colaborare cu 
Agenția de Dezvoltare Regională 
Nord-Vest au organizat, la sediul 
instituției camerale, o acţiune de 
promovare a conceptului de 
Specializare Inteligentă si a Strategiei 
de Specializare Inteligentă a regiunii în 
județul Maramureș. 

La masa rotundă s-au aflat, pe de o 
parte, doamnele Silvia Șereni și Anca 
Roman, experte în cadrul 
Departamentului de Investiții Regionale  
și Intrumente Financiare Inovatoare 
(INNO) al  ADR Cluj-Napoca și, de 
celalaltă parte, reprezentanții a peste 50 
de firme maramureșene interesate de 
programele de dezvoltare finanțate prin 

Finanțări pentru agenții economici prin ADR 

ADR Nord-Vest.  
INNO este  o platformă online 

dezvoltată de către Departamentul 
Investiții Regionale și Instrumente 
Financiare Inovatoare al Agenției de 
Dezvoltare Regională Nord-Vest. 
Platforma a fost gândită să devină un 
sistem online dinamic care să poată 
identifica și genera oportunități de 
dezvoltare destinate membrilor 
implicați. Platforma este un instrument 
ce răspunde unei provocări globale: cum 
se poate valorifica potențialul capital și 
uman într-un spațiu competitiv cu 

ajutorul celor mai recente soluții de 
business. 

Platforma s-a născut din nevoia unui 
instrument online care să pună în 
contact, simplu și eficient, toate tipurile 
de stakeholderi ai unui mediu de afaceri 
performant și inovativ, startup-uri și 
cercetători alături de autorități locale, 
mari companii, bănci și dezvoltatori. 

INNO oferă șase module diferite, 
resurse variate și o serie extinsă de 
tipuri de profile. Acoperă o paletă largă 
de necesități și furnizează instant 
îndrumări privitoare la: accesul la surse 
de finanțare, găsirea partenerilor de 
afaceri potriviți, recrutare și training, 
transfer tehnologic eficient, inovare 
accelerată și multe altele. 

Următoarea întâlnire cu reprezentanții 
ADR NV va cuprinde analizarea 
oportunității de a organiza clustere și 
simulări pe domenii de activitate pentru 
obținerea de finanțare.   

Doina MACOVEI 
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În perioada 13 ianuarie - 4 
februarie a.c. s-a desfășurat 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 

În perioada 13 - 30 ianuarie a.c., 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 14 persoane, din diverse 

domenii de activitate. În data de 4 februarie 2020 a fost orga-

nizat examenul final, în urma căruia absolvenții au primit certificate de absolvire cu recunoaștere națională.  

Curs INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ 

Curs CONTABIL contabilității. Astfel, la invitația CCI 
Maramureș a răspuns un număr de 
13 persoane. 

Tematica abordată în cadrul 
acestui curs a fost: *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 au obţinut următoarele 
competențe: *Întocmirea/ comple-
tarea documentelor primare; 
*Contarea operațiunilor patrimoniale; 
*Efectuarea de calcule specifice; 
*Completarea registrelor contabile; 
*Întocmirea balanței de verificare; 
*Evaluarea patrimonială; *Întocmirea 
bilanțului contabil; *Transmiterea 
documentelor specifice. 

Curs INSPECTOR/ REFERENT RESURSE UMANE 
Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş în 

cadrul Academiei de Management pentru IMM a 

organizat în perioada 10 - 25 februarie 2020, o nouă 

serie de curs „Inspector/Referent Resurse 

Umane”.  

Cursul a fost susținut de către un grup de 

Curs NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂ  

În perioada 24 - 27 februarie 
2020 a fost organizată o nouă 
serie de curs Noțiuni 
Fundamentale de Igienă pe 
următoarele module:  

Modulul 1: Servicii de producție, 
depozitare, transport și 
comercializare a alimentelor; 
inclusiv alimentație publică și a 
colectivităților; 

Modulul 2: Servicii de curățenie 

specialiști cu o experiență vastă în domeniul 

resurselor umane și o pregătire pedagogică 

corespunzătoare formării profesionale a adulților. 

La invitația Camerei de Comerț și Industrie 

Maramureș a răspuns un număr de 15 persoane 

care activează în diverse domenii de activitate. 

în unități de asistență medicală, 
colectivități de copii și tineri, unități 
de cazare (hoteluri, moteluri, 
cabane etc.); 

Modulul 4: Servicii de îngrijire 
corporală (cosmetică, frizerie, 
coafură, manichiură, pedichiură, 
masaj etc.); 

Modulul 5: Servicii tip dezinfecție, 
dezinsecție, deratizare. 

La această serie de curs au 

participat 60 de persoane, care 
urmează să susțină examenul în luna 
martie a.c. Examinarea se va face de 
către specialiștii de la Direcția de 
Sănătate Publică Maramureș la 
sediul Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș. Certificatele 
de absolvire a cursului vor fi emise 
de către Direcția de Sănătate Publică 
Maramureș și au o valabilitate de 3 
ani de la data emiterii.  
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moment.”- a mai menționat 
dl. Tuș - președinte al CCI 
Maramureș. 

Perioada de desfășurare a 
fost 21-23 februarie a.c., iar 
firmele participante din Cluj-
Napoca, Satu Mare, Bihor și 
Maramureș au fost: 
 AUVIMIST Impex SRL 

(NOELA STYLE) - rochii de 
mireasă  
 WOMAN PRINCESS - 

rochii de mireasă și costume 
de miri, 
 DEKOSTIL (HASID 

SRL) - amenajări + invitații si 
marturii 
 I.I. ISTRAT GABRIELA  

- rochii de mireasă 
 AAD Mara Consulting 

(Cofetăria Mai Dulce) - 
laborator cofetărie 
 WTFoto Nistor SRL-D - 

cabină foto deschisă, 
guestbook-uri, recuzită-foto 
 GUZ IRYNA II - rochii de 

mireasă 
 ELAANDGHE SPEED 

SRL  (BY IONELA EVENTS) 
- amenjări 

Urmare din pag. 1 

 Breban Mircea Ștefan 
PFA - muzica - foto - video 
 Intreprindere Individuală 

Vieser Bianca Erica - rochii 
de mireasă 
 FIRE&FLOWERS ART 

SRL - decor la nuntă 

 SPECIAL MOMENTS 
FOREVER SRL - oglinda 
foto, panou, accesorii 
 SCLIPIRI DE POVESTE 

SRL-D - decor la nuntă 
 DRUCOM SRL - 

restaurant 
 MAXIM STUDIO  - 

muzică - foto - video 
  S I R T U R  S R L 

(BIJUTERII  LUCRATE 
MANUAL - CU 
E L E M E N T E 
S W A R O V S K I 
handmade)  
 BODOCEAN B 
BEAUTY - panou 
floral, baloane, 
manechin  
  P U Ș C A Ș 

RODICA MARIA P.F.A. 
(CROITORIE RODICA) - 
accesorii miri, 
mărturii, rochii 
mirese 
 SINESTEZIC 

SRL- rochii de 
mireasă 
 DIVAS SRL - 

ecran led, sistem 
de sonorizare, 
l u m i n i , 
scenotehnică 
 PERFECT EVENTS 

TEAM SRL - aranjamente 
florale, decor 
pentru nunți 
  G L A M 

EVENT S - 
mirror booth, 
prosecco van  
 

PUBLISERV. 
SRL - invitații, 
sticle, pungi 

 TUNEGRA BIS SRL 
( A T E L I E R U L  C U 
BUNĂTĂȚI) - prăjituri / 
candy bar 
 Șandor Alina (”Special 
Moments By Alina”) - 
amenajari de nuntă 
 Hotel Mara - restaurant 
 TRIF CRISTINA Î.I.  
 ZOY SIGNATURE 
E V E N T S  S R L  - 

amenajări de nuntă 

 TIMELI SRL (KA TOUR 
Travel Boutique) - agenție 
de turism 
 PFA Fage Ghe Raluca 

(FOREVER) - produse 
forever 
 BEKA SRL 
 AN GROUP SRL 
 ARDELEAN MARYANIS 
 Roman Florica 
 CARDS DISTRIBUTION 

- invitații, sticle-mărturii, 
pungi, cutii, accesorii 
 CADET MEDIA SRL  
 CREATIV OMATIC SRL-D 
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Abordare inovatoare pentru realizarea unei rute turistice transfrontaliere 
 

În 3 februarie 2020, a avut loc conferința de lansare a proiectului KRA’GAS - Promovarea meșteșugurilor și a 
gastronomiei, ca părți relevante ale patrimoniului cultural al Euroregiunii Carpatica, proiect co-finanțat prin 
programul ENI CBC 2014-2020 Ungaria-Slovacia-Romania-Ucraina.  

Liderul de proiect, Camera de Comerț și Industrie Maramureș a fost reprezentat prin domnul președinte 
Florentin Tuș alături de membrii echipei și de partenerii din România prin Universitatea Babeș-Bolyai, din Ungaria 
prin Univeritatea din Miskolc și Comerț și Industrie Borsod-Abaúj-Zemplén și din Ucraina prin Universitatea 
Națională din Uzhhorod și Transcarpathian Entreprise Support Fund Fund. La eveniment au participat și 
stakeholderi interesați de subiectul proiectului atât din cele două țări partenere, cât și din România, printre care 
doamna Monica Mare, directorul Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, doamna Rada 
Pavel, reprezentantul Centrului Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale “Liviu Borlan”  
Maramureș, doamna Edit Pop, reprezentând atât Asociația Ecologic, cât și Destinația Ecoturistică Mara-Cosău-
Creasta Cocoșului, doamna Cornelia Lupșa, reprezentant din partea Asociației Ghizilor de Turism Maramureș și 
doamna Karin Lachner, director al Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din Baia Sprie. 

Obiectivele specifice cuprinse în proiectul KRA’GAS sunt derularea unei analize antropololgige care să 
scoată în evidență asemănările legate de meșteșuguri și gastronomie din regiunile partenerilor, identificarea și 
realizarea unei rute turistice transfrontaliere în regiunea proiectului și dezvoltarea regiunii proiectului ca 
destinație turistică comună, prin susținerea și promovarea traseului turistic transfrontalier ca modalitate de 
conectare a producătorilor locali la piețete turistice, inclusiv organizarea unui Festival Internațional de 
Meșteșuguri și Gastronomie. 

La întâlnire s-au prezentat activitățile care se vor derula în cadrul lunilor de implementare până în 30 
septembrie 2021 pentru atingerea obiectivelor menționate, posibilitatea colaborării cu stakeholderii interesați și 
rezultatele urmărite printre care realizarea rutei turistice transfrontaliere mapate, festivalul internațional de 
meșteșuguri și gastronomie și publicarea unui volumul cu articole știintifice realizat în urma cercetării 
antropologice. Proiectul va beneficia și de un site dedicat rutei turistice, precum și de pagina de facebook care 
este deja vizibilă la adresa https://www.facebook.com/KragasProject/ 

După conferința de presă a avut loc 
întâlnirea Comitetului Tehnic de Cercetare la 
care au participat reprezentanți ai 
universităților partenere împreună cu 
stakeholderii și Întâlnirea Comitetului de 
Implementare și Monitorizare a proiectului 
care a fost susținută de managerul proiectului 
împreună cu reprezentanți ai partenerilor. 

 
Manager de proiect KRA’GAS 
Florentin-Nicolae Tuș 
 
Persoană de contact 
Alexandra Lazăr, coordonator de comunicare KRA’GAS kragas@ccimm.ro  

https://www.facebook.com/KragasProject/
mailto:kragas@ccimm.ro
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C.C.I. Maramureş - Busola dumneavoastră în afaceri ! 
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În fiecare miercuri, de la ora 13:00, ascultați ”Buletin 

economic săptămânal” prezentat de postul de radio 

băimărean Social FM, pe frecvența 96,9 MHz! 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș în parteneriat 

cu Social FM dau startul acestei noi rubrici. Este vorba despre 

un buletin economic săptămânal, în cadrul căruia 

interlocutorul ”de serviciu” va fi președintele instituției 

camerale dl. Florentin-Nicolae Tuș. 

Lansarea proiectului  

Transilvania Digitală Inovativă 2.0  
Vineri, 28 februarie a.c., CCI 

Maramureș, prin dna Eugenia 
Sălăjanu din cadrul Oficiului 
Informatic, a fost prezentă la 
conferința de lansare a 
proiectului Transilvania 
Digitală Inovativă 2.0, 
demarat în luna decembrie 
2019 și finanțat prin 
Programul Operațional 
Capital Uman (Cod proiect 
127975). Proiectul este 
implementat de ARIES 
Transilvania în parteneriat cu 
Transilvania IT Cluster și 
Know!  

Proiectul are ca obiectiv 
dezvoltarea competențelor tehnice 
și soft-skills ale angajaților, prin 

programe de formare profesională 
și certificare de competențe. 

Activitățile de formare se 
adresează angajaților companiilor 

care activează în domeniile 
Tehnologiei Informațiilor și 
Comunicațiilor, Industriilor 
Creative, Lemn și Mobilă, Industriei 

auto și componente, Energie și 
management de mediu, în regiunea 
Nord-Vest a României. 

Programe de formare 
profesională oferite: 

Cursuri tehnice: Python, Software 
Architecture, Node JS, React JS, 
Agile, Java și HTML&CSS 

Cursuri soft-skills: Tehnici de 
prezentare, Managementul 
stresului, Feedback, 
Managementul conflictului, 
Rezolvarea de probleme și 
luarea deciziilor, Tehnici de 
negociere și Managementul 
schimbării 
Cursurile se vor organiza în 
localitățile: Cluj-Napoca, 
Oradea, Baia-Mare și Bistrița.  

Pentru alte detalii și informații 
privind proiectul accesați pagina de 
facebook a acestuia: fb.com/
TransilvaniaDI/   

”Buletin economic săptămânal” 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș 
organizează cursuri autorizate, în vederea formării 
de specialiști în domenii cheie pentru mediul de 
afaceri și nu numai. 

Cursurile lunii martie, la CCI Maramureș sunt:  

Contact: Baia Mare, bd. Unirii nr. 16, parter (intrarea din bd. Unirii), cam. 6 

tel. 0262 221510, fax 0262 225794, e-mail: cursuri@ccimm.ro, web: www.ccimm.ro  

Responsabile: Tatiana Sasu, Andreea Palfi - tel. 0739675279, 0770842678  

 Expert achiziții publice  
 Autorizare/ reautorizare electricieni  
 Noțiuni fundamentale de igienă  
 Inspector în domeniul securității și sănătății în 

muncă.  

https://www.facebook.com/SocialFM.ro/?__tn__=K-R&eid=ARDY5uCXt-BLREMTPtALieTZOrkTgxqy47s6JuaNm7z-ZnmeXjG_z0UphDDz0KkJGxm7tVb-HiT53InO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAaIFoobeJWwBDvxN-m1sxbZX3djFHm_pGSDbVq3ZGZkcaHMuUCV9ieNE1apQbbgw8nw9iF4ZqFEXiJvXyaMFLZun3qx
https://www.facebook.com/SocialFM.ro/?__tn__=K-R&eid=ARD-QUXwwpL4sgDvT3g9XiYunT3RyPmEO0YnjgzTrd8XP0Xk28coERBngCTLHk3Aj203ypPbSkHhqYVJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAaIFoobeJWwBDvxN-m1sxbZX3djFHm_pGSDbVq3ZGZkcaHMuUCV9ieNE1apQbbgw8nw9iF4ZqFEXiJvXyaMFLZun3qx
https://www.fb.com/TransilvaniaDI/
https://www.fb.com/TransilvaniaDI/
mailto:cursuri@ccimm.ro
http://www.ccimm.ro

