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La Centrul de Instruire și Marketing 
”Gheorghe Marcaș” s-a desfășurat 
miercuri, 1iulie a.c., Adunarea 
Generală a Membrilor 
Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș. Unul 
dintre punctele de pe ordinea 
de zi a vizat alegerea conducerii 
instituției camerale pentru mandatul 
2020-2024. Cu o prezență numeroasă, 
dar și cu luarea tuturor măsurilor de 
prevenire a infecției cu noul 
coronavirus, a fost ales noul Colegiu de 
Conducere al CCI Maramureș, format 
din 15 membri. În funcția de președinte 
a fost reales Florentin-Nicolae Tuș, care 
își va exercita mandatul pe o perioadă 
de 4 ani. 

Florentin-Nicolae Tuș, președinte CCI 

Adunarea Generală a membrilor CCI Maramureș 
Maramureș: ”Adresez mulțumiri tuturor 
celor care au participat la Adunarea 
Generală a Membrilor Camerei și 
apreciez încrederea ce mi-a fost 
acordată pentru a îndeplini și pe mai 
departe obiectivul instituției camerale, 
și anume acela de a sprijini companiile 
membre, respectiv de a susține și de a 
asigura un dialog deschis între mediul 
de afaceri din județul Maramureș și 
autorități ori alte organisme. Am adus la 

cunoștința celor prezenți în sală 
raportul de activitate al Colegiului de 
Conducere pe anul 
2019 și programul 
pe anul în curs, iar 
astfel de acțiuni 
organizate și 
dedicate mediului 
de afaceri au putut 
fi identificate și în 
paginile broșurii 
oferite 

participanților la Adunarea Generală. 
Am dat asigurări că vom continua să 
ducem la îndeplinire obiectivele 
stabilite deja, cu respectarea tuturor 
măsurilor impuse de reglementările 
sanitare determinate de coronavirus, 
respectiv să identificăm noi activități de 
informare, de formare profesională și 
nu numai, care pot veni în sprijinul 
comunității de business. Mulțumesc 
tuturor membrilor, partenerilor și 

colaboratorilor Camerei de 
Comerț și Industrie 
Maramureș pentru buna 
colaborare și vă asigur că 
instituția camerală va rămâne 

un partener de încredere pentru 
dumneavoastră.” 

Florentin-Nicolae Tuş reales 

în funcţia de preşedinte 

Pandemia Covid 19 a 
generat și continuă să 
producă efecte 
economice din cele mai 
profunde. Marea 
majoritate a firmelor     
și-a întrerupt sau și-a 
modificat producția în 
funcție de cerințele 
pieții, cerințe atipice, 
specifice acestei 
perioade. Firme precum 
Taparo SRL au trecut la 
producția de măști 
sanitare sau alte produse 
dedicate industriei 
medicale. În general, 
cabinetele medicale 

Schimbarea mediului de afaceri maramureșean în 
contextul noului coronavirus 

Doina MACOVEI 

pentru analize, 
policlinicile și spitalele 
non-Covid, (cu excepția 
celor stomatologice) au 
întregistrat o afluență 
de public, oameni care fie 
s-au neglijat în perioada 
stării de urgență, fie au 
constat îmbolnăviri 
ulterioare. De asemenea, 
producătorii din industria 
alimentară, firmele de 
vânzări care ofereau 
servicii online și 
producătorii din 
construcții și grădinărit 
au avut încasări record, 
pentru că profilul 

clientului s-a schimbat în 
aceste timpuri incerte. 
Oamenii au renunțat la 
concedii, la mersul în Mall 
și ieșitul în oraș, în 
favoarea confortului și 
bunăstării personale, au 
început să se înconjoare 
de lucruri frumoase 
produse chiar de ei sau 
comandate de la marii 
retaileri. Teatrele și 
sălile de concerte, 
restaurantele, barurile  
și-au închis porțile și au 
trimis personalul în șomaj 
tehnic, în schimb 
divertismentul on line și 

restaurantele care 
ofereau masa la pachet, 
au fost în creștere 
vizibilă, uneori și cu 
procente de 100%. 
Pentru că toate sursele 
de informare sfătuiau 
oamenii să plătească cu 
cadrul și telefonul, nu cu 
bani (posibil sursă de 
infectare cu noul virus), 
acest segment a fost 
unul dintre cel mai 
accesat. Iar de la acest 
lucru și până la piratarea 
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sau fraudarea unor conturi 
bancare a fost numai un pas, în 
special pentru cei care nu-și 
protejau datele personale ale 
contului bancar pe dispozitivele 
electronice de unde îl accesau. 

Domnul Valentin PĂCURAR 
administratorul firmei TEUTON 
NORD SRL (CORAMET SRL) ne-a 

declarat:  
“În aceste timpuri am hotărât 

împreună cu echipa mea de 60 de 
angajați că trebuie să ne protejăm 
folosind dezinfectanții, măștile și 
mănușile și să stăm departe de 
persoanele suspecte de infectare. 
Am lucrat la capacitate maximă, 
am produs continuu, iar vânzările 
au crescut cu 20% pentru că       
ne-am dus noi la clienți și nu i-am 
așteptat să vină ei la noi. Suntem 
un domeniu în care cerința este 
mare și credem că nu vom avea de 
suferit în urma acestor turbulențe 
economice, eu chiar îmi doresc să 
creștem constant.  

Chiar și în plan personal am avut 
de câștigat, pentru că meșterii 
care trebuiau să vină să lucreze la 
casa de la țară, n-au mai venit și  
m-am apucat eu s-o fac, iar 
rezultatul nu a întârziat să apară!” 

Doamna Diana ILUȚ 
administratorul agenției de turism 
SFARA TOUR SRL ne-a declarat: 
“Dacă la început am fost șocați 

de închiderea granițelor și de 
regulile fiecărei țări în parte vis a 
vis de intrările și ieșirile turiștilor, 
iar urmare acestui lucru am fost 
nevoiți să trimitem o parte din 
angajați în șomaj tehnic, astăzi 
avem rețete comune pe care le 

aplicăm pentru grupurile de turiști, 
dar și pentru piața de business -
servicii solicitate prin agenția 
noastră de turism. După părerea 
mea, țări precum Grecia, Bulgaria 
și chiar Egipt, datorită faptului că 
au ca principală sursă de venit 
turismul, dau o mai mare 
importanță igienizării și controlului 
sanitar, chiar decât Romania. Dacă 
la noi nu se impune un grad de 
ocupare maxim al unei unitați de 
turism, în Grecia acesta este 50%, 
la fel în Bulgaria și numai 25% în 
Egipt. Așadar, chiar dacă o 
vacanță este mai scumpă, aceasta 
sigur este la un nivel de confort și 
calitate mai înalte. 

E greu de anticipat ce va fi în 
toamnă, iarnă. În anii trecuți 
aveam încasări până la această 
dată de 7 milioane euro, iar în 
acest an acestea au fost de 
aproximativ 1,5 milioane euro, cu 
alte cuvinte, o cădere a cifrei de 

afaceri și a vânzărilor 
catastrofală. Deși volumul de lucru 
în agenția noastră este mare, 
acesta vine din rezolvarea fiecărui 
caz în parte și nu neapărat din 
numărul clienților. Cu toate astea, 
putem spune că am învățat multe în 
această perioadă. Putem aplica 
aceste lucruri, și în plus vreau să 
mă conving personal că lucrurile 
sunt sigure, așadar voi merge în 
străinătate (n.r. Grecia), apoi în 
România, iar după această vacanță- 
delegație voi putea să vin cu 
exemple concrete pentru clienții 
noștri în ceea ce privește sfaturile 
de vacanță.” 

Domnul KALA Csaba 
administrator Optibelt SRL:  
“Răspândirea accelerată a 

virusului SARS-COV2 (COVID19), 
atât la nivel internațional cât și 
național, ne-a afectat pe toți. Din 
păcate, situația actuală nu este 
favorabilă, social sau economic 
pentru nimeni, activitatea tuturor 
fiind afectată de restricțiile 
impuse din cauza pandemiei. În 
toata această perioadă, compania 
Optibelt România a adoptat o 
poziție strategică încă de la 
primele semne de amenințare a 
virusului COVID 19. Primii pași pe 
care compania i-a implementat au 
fost: o comunicare activă cu toți 
angajații cu privire la 
conștientizarea riscului existent, 
sublinierea importanței distanțării 
sociale și modului în care purtarea 
unei măști și respectarea regulilor 
igienice pot salva vieți, atât ale 
lor, cât și ale celor dragi din jurul 
lor. Deoarece la începutul anului 
situația devenea din ce în ce mai 
gravă cu fiecare zi, s-au 
implementat mai multe acțiuni 
pentru protejarea angajaților, cum 
ar fi: achiziționarea 
dezinfectantului care a fost și 
este disponibil tot timpul în 
cantină pentru dezinfectarea 
mâinilor, schimbarea procedurii 
pentru firma de curățenie în 
incinta firmei și solicitări către 
compania de transport pentru 
dezinfectarea zilnică a 
autobuzelelor în scopul siguranței 
angajaților Optibelt. Totodată, 
furnizorul de apă a venit 
săptămânal pentru a curăța și a 

dezinfecta toate aparatele de apă. 
În plus, toate camioanele din afara 
companiei care ne-au livrat 
materiale au avut o procedură 
specială de acces în unitate, care 
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implica predarea și 
ridicarea documentelor, 
folosind o urnă specială 
și proceduri foarte 
stricte de acces în 
unitate.  

Pe tot parcursul 
acestei perioade s-a 
comunicat zilnic cu sediul 
central din Hoexter 
despre toate inițiativele 
și acțiunile 
implementate, am primit 
flyere și afișe 
standardizate privind 
prevenirea infectării cu 
COVID 19, iar noi, la 
rândul nostru, am oferit 
în același timp asistență 
și sprijin colegilor din 
Germania prin livrarea de 
măști de unică folosință 
și termometre care, la 
data respectivă, erau 
aproape imposibil de 
procurat în Germania sau 
aveau termene de livrare 

foarte lungi.  
Deoarece mulți oameni, 

membri ai familiei 
angajaților noștri se 
întorceau din străinatate 
în acestă perioadă grea, 
supraveghetorii noștri au 
fost încurajați să discute 
cu fiecare membru al 
echipei, să le explice 
riscul în cazul în care 
luau legătura sau intrau 
în contact cu cineva din 
zone declarate cu risc și 
să recomande 
autoizolarea sau 
carantina, în funcție de 
recomandarea medicului 
de familie.   
Departamentul HSE a 
avut și are un rol 
strategic în toată 
această perioadă, fiind 
foarte activ în 
comunicări și acțiuni 
pentru a se asigura că 
toată lumea respectă 
regulile, înțeleg riscurile 
și că se întorc acasă la 

familie sănătoși.  
Pentru a asigura 

continuitatea producției, 
am implementat, de 
asemenea, diferite 
măsuri în ceea ce 
privește programul de 
lucru, schimbarea orei de 
pornire - oprire, căi de 
acces cu sens unic, munca 
de acasă, dar toate 
aceste măsuri nu au putut 
ajuta total la evitarea 
șomajului tehnic, motiv 
pentru care fabrica 
Optibelt a avut 
suspendată întreaga 
activitate timp de o 
săptămână în perioada 18
-22 mai a.c.  

Toate măsurile pe care 
le-am implementat au 
avut ca obiectiv principal 
protejarea angajaților 
noștri și asigurarea 
continuității activității în 
situația provocatoare 
dată de pandemia COVID.  

Suntem bucuroși să 

spunem că până acum am 
avut doar câteva cazuri 
de autoizolare, fără a 
avea nici un caz infectat 
cu COVID în cadrul 
fabricii. Acesta este 
rezultatul efortului 
comun al echipei Optibelt 
de a respecta regulile de 
bază, de a rămâne acasă, 
în siguranță, cât mai mult 
posibil.  

Dar mesajul principal 
pentru toată lumea 
trebuie să fie un mesaj 
de SPERANȚĂ și 
SOLIDARITATE. Când 
facem bine, ne facem 
bine!” 

 
Ce alta concluzie ar fi 

mai binevenită decât 
acesta...  

Vom reveni și cu alte 
mesaje din mediul de 
afaceri maramureșean în 
numerele viitoare ale 
Buletinului nostru 
informativ. 

6 iulie rămâne o dată de referință 
pentru antreprenorul maramureșean 
Victor Florean care, în urmă cu 30 
de ani, a început cu mult elan 
activitatea în sectorul privat. 

Misiunea companiilor coordonate 
de domnul Victor Florean, un 
antreprenor cu viziune și inițiativă, 
s-a remarcat sub semnul C.M.C. Iar 
tehnologia de vârf aplicată în 
diversele domenii de activitate ale 
societății este în continuare 
realizată cu succes, cu referințe 
bine definite în urma lucrărilor 
executate în întreaga țară. C.M.C. 

Victor Florean, un pionier al antreprenoriatului 

maramureşean postrevoluþionar 

Cărbunari se regăsește și pe lista 
companiilor de top care a fost 
multiplu premiată în cei 30 de ani 
de activitate încă de la prima ediție 
a evenimentului ”Topul Firmelor 
Maramureșene” (din anul 1993), 
organizat de Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș. C.M.C. 
Monumental este astăzi și 
companie membră în Colegiul de 
Conducere al instituției camerale. 

Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș rămâne aproape de 
membrii săi, iar în semn de 
apreciere față de activitatea de 
antreprenoriat derulată de Victor 
Florean de-a lungul a trei decenii, 
conducerea instituției camerale 
oferă Domniei Sale însemnul 
instituției. La ceas aniversar, CCI 
Maramureș transmite domnului 
Victor Florean și familiei sale 
multă sănătate și fericire, succes și 
performanță în activitatea pe care o 
desfășoară. 

Președintele Camerei de 
Comerț și Industrie Maramureș, 
Florentin-Nicolae Tuș, a 
răspuns, miercuri 8 iulie a.c., 
întrebărilor despre provocările 
din lumea economică globală 
afectată de pandemia COVID-
19, într-un talk-show moderat de 
doamna Viorica Pârja la postul 
local de televiziune 
TL+Maramureș.  

Întrebări şi provocări  
 

Pandemia şi lumea 
economică globală 
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Cafeneaua Oamenilor de Afaceri 

Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a 
organizat vineri, 26 iunie, 
la sediul instituției, un 
seminar de fiscalitate. 
Acesta a fost susținut de 
drd. ec. Adrian Bența, 
consultant fiscal și auditor 
financiar. A fost un 
eveniment în premieră 
dedicat mediului de afaceri 
și tuturor persoanelor 
interesate să afle ultimele 
noutăți și abordări fiscale 
de la un specialist cu o 
vastă experiență în 
contabilitatea și 
fiscalitatea societății 
comerciale. 

Seminar de informare online în Domeniul 

Muncii şi Protecþiei Sociale 

Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș a organizat marți, 16 
iunie a.c., un seminar gratuit de 
informare în domeniul Muncii și 
Protecției Sociale, dedicat 
oamenilor de afaceri. Inspectoratul 
Teritorial de Muncă Maramureș și 
Agenția Județeană pentru 
Ocuparea Forței de Muncă 
Maramureș au fost partenerii 
instituției camerale în organizarea 
acestui eveniment.  

Din cauza reglementărilor 
sanitare impuse de starea de alertă, 
seminarul de informare s-a 

desfășurat în sistem ON-LINE, pe 
platforma ZOOM. Astfel că, în 
Sala Polivalentă a Camerei de 
Comerț și Industrie Maramureș, 
directorul Târguri Promovare al 
CCI MM, Adrian Nicolaescu, 
inspectorul șef adjunct 
(Relații de muncă) al 
ITM MM, Marcel Cânța 
și Mihaela Sfatcău, 
director general adjunct 
al AJOFM Maramureș 
au discutat cu 
reprezentanții a 40 de 
companii maramureșene 
înregistrate la acest 
seminar ON-LINE 
despre noutățile și 
modificările legislative 
din domeniul Muncii și 

Protecție Sociale. A fost un 
seminar interactiv în cadrul căruia 
agenții economici au primit și 
explicații punctuale la întrebările 
adresate oficialilor ITM 
Maramureș și AJOFM Maramureș.  

Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș adresează mulțumiri 
executivului ITM și AJOFM 
pentru buna colaborare 
interinstituțională și companiilor 
care au participat la prima cafenea 
ON-LINE a oamenilor de afaceri. 

Seminar de 
fiscalitate 

S-a vorbit despre OUG 
99/2020 care a prevăzut 
data de 25 octombrie a.c. 
ca dată de plată a 
impozitelor firmelor 
datorate statutului, iar cei 
ce plătesc în 25 iulie, 
respectiv 25 octombrie, 
vor beneficia de 10%  
reducere la plata 
impozitului. Au fost 
trecute în revistă OUG 97 

din 11 iulie 
2020, OUG 
92, OUG 70, 
OUG  72  și   
s-au explicat 
cazuri 
concrete 
despre 
șomajul 
tehnic. 

Totodată, a fost primul 
eveniment hibrid pe care 
Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș l-a 
organizat în contextul 
stării de alertă determinată 
de pandemia de COVID-
19. Au participat 30 de 
companii din Maramureș, 
Cluj, Bihor, Sălaj și 
București, 7 firme optând 
pentru participare directă, 
iar 23 pentru 
participarea 
online. 
Seminarul de 
fiscalitate 
“Noutăți și 
abordări fiscale 
cu Adrian 
Bența” a fost 
unul interactiv 

și s-a bucurat de un 
feedback pozitiv din 
partea reprezentanților 
mediului de afaceri.  

Mulțumim tuturor 
pentru participare și vă 
asigurăm că seria 
seminarelor de afaceri 
dedicate comunității de 
business va continua!  

 

Oana DULF 
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM  

CADRU TEHNIC CU ATRIBUÞII ÎN 

DOMENIUL PREVENIRII ŞI STINGERII 

INCENDIILOR 
 

În perioada 2 - 30 iunie a.c. s-a desfășurat o nouă serie 
de curs CADRU TEHNIC CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL 
PREVENIRII ȘI STINGERII INCENDIILOR, COD COR 541902. 
Organizat de către CCI Maramureș, de data aceasta 
online, cursul a reunit un grup de 12 angajați atât ai 
operatorilor economici 
cât și ai instituțiilor 
publice locale.  
 

CONTABIL 
 

Tot online s-a 
desfășurat în perioada 10 
– 30 iunie a.c. o nouă 
serie de curs pentru 
ocupația “CONTABIL” 
COD COR: 331302. 
Cursula fost organizat de 
către Camera de Comerț și Industrie Maramureș în cadrul 
Academiei de Management pentru IMM-uri. La invitația 
CCI Maramureș a răspuns un număr de 11 persoane. 
 

NOÞIUNI FUNDAMENTALE  

DE IGIENĂ 
 

La cererea operatorilor economici au fost organizate în  
perioada 26 - 30 iunie, respectiv 13-16 iulie a.c. două serii 
de cursuri Noțiuni Fundamentale de Igienă. Modulele 
abordate în cadrul cursurilor au fost: Modulul 1: Servicii 
de producție, depozitare, transport și comercializare a 
alimentelor; inclusiv alimentație publică și a 
colectivităților; Modulul 2: Servicii de curățenie în unități 
de asistență medicală, colectivități de copii și tineri, 
unități de cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.); 
Modulul 3: Producția și distribuția apei potabile și 
producția apei îmbuteliate; Modulul 4: Servicii de îngrijire 
corporală (cosmetică, frizerie, coafură, manichiură, 
pedichiură, masaj etc.); Modulul 5: Servicii tip dezinfecție, 
dezinsecție, deratizare.  

La aceaste cursuri au participat 40, respectiv 45 de 
personae în seria a doua.  

Examinarea se face de către specialiștii Direcției de 
Sănătate Publică Maramureș la sediul Camerei de Comerț 
și Industrie Maramureș. Certificatele de absolvire a 
cursului sunt emise de către DSP Maramureș și au o 
valabilitate de 3 ani de la data emiterii. 

RESPONSABIL DE MEDIU 
 

În perioada 6 - 16 iulie 2020, Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a organizat prima serie de curs 
ONLINE - “RESPONSABIL DE MEDIU” (COD COR 325710), 
curs autorizat în iunie 2020, la cererea mediului de afaceri 
maramureșean.  

În urma absolvirii acestui curs, participanții dobândesc 
următoarele competențe: 

- Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului; 
- Coordonarea programului de instruire a personalului; 

- Gestionarea cerințelor 
legale de mediu; 
 - Elaborarea programului 
de monitorizare a 
factorilor de mediu; 
- Monitorizarea factorilor 
de mediu; 
- Supravegherea activității 
pentru prevenirea 
efectelor provocate de 
situațiile de urgență. 
     La această primă serie 
de curs a participat un 

număr de 16 angajați ai operatorilor economici din 
Maramureș și Satu Mare. 
 

INSPECTOR/ REFERENT 

RESURSE UMANE 
 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș a organizat 
în perioada 6 - 21 iulie 2020, o nouă serie de curs 
„Inspector/Referent Resurse Umane”.  

Cursul a fost susținut de către un grup de 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 10 persoane care activează în 
diverse domenii de activitate. 
 

AUDITOR INTERN PENTRU SISTEME DE 
MANAGEMENT AL ENERGIEI 

 

La cererea unui important membru al Camerei de 
Comerț și Industrie Maramureș, în perioada 29 – 31 iulie 
2020 a fost organizat cursul “Auditor Intern pentru 
sisteme de management al energiei conform SR EN ISO 
50001:2018 și 19011:2018” pentru un grup de 18 
persoane. Cursul a fost organizat în parteneriat cu TUV 
Rheinland și livrat în regim ONLINE. 

Continuare în pag. a 6-a 
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Sunteți interesat/ă de digitalizarea 
afacerii Dumneavoastră sau de 
dezvoltarea activității în ON-LINE a 
companiei pe care o reprezentați?  

 
Google împreună cu Camera de 

Comerț și Industrie Maramureș vin în 
sprijinul Dumneavoastră prin 
promovarea inițiativei Google pentru 
IMM-uri dedicată antreprenorilor și 
mediului de afaceri din Maramureș.  

Lansat recent, programul include pașii 
esențiali optimizării prezenței online, pe 
care Dumneavoastră îi puteți descoperi 
pe larg participând la sesiuni individuale 
de consultanță online, ținute de către 

traineri specializați. Proiectul își propune 
să faciliteze digitalizarea afacerilor 
locale, îndeosebi în contextul pandemiei 
COVID-19, venind în ajutorul celor care 
vor să își dezvolte activitatea în online. 
Google pune la dispoziția 
Dumneavoastră un hub virtual cu 
instrumente și resurse gratuite, precum 
și consultanță online, pentru a facilita și 
susține digitalizarea mediului de afaceri 
din Maramureș.  

Astfel, Google România în colaborare 
cu Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș vor organiza o serie de 
webinarii în cadrul cărora vor fi abordate 
următoarele tematici:  

- Cum construiești o prezență 
online pentru afacerea ta? 

- Cum dezvolți o afacere folosind 
instrumente online? 

- Cum folosești social media pentru 
a-ți promova afacerea? 

- Cum atragi mai mulți clienți cu 

Google Ads? 
- De ce este importantă siguranța 

digitală?  
Pentru a participa la un webinar de 

digitalizare a afacerii, vă rugăm să vă 
înscrieți aici și să menționați într-o 
paranteză, fie la numele de familie fie 
la numele afacerii, "CCIMM", pentru a 
putea să primiți un link de acces la 
webinarul ce va fi organizat pe Google 
Hangouts, strict pentru mediul de afaceri 
din Maramureș. 

Dacă veți dori să aprofundați temele 
prezentate, vă puteți înscrie și la o 
sesiune individuală de consultanță 
online, după finalizarea webinarului ținut 
în grup.  

Webinariile vor începe de îndată ce se 
vor înscrie min 25-30 de antreprenori, 
pentru a se putea alege o dată și o oră 
de comun acord.  

Platforma poate fi vizitată aici: Google 
pentru IMM-uri.  

ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM  

STRATEGII DE PREDARE 
ONLINE 

 

În perioada 3 – 24 iulie a.c. s-a desfășurat un nou curs 
practic – STRATEGII DE PREDARE ONLINE, având în vedere 
noile reglementări la nivel național privind distanțarea 
socială generate de pandemia Covid-19 și necesitatea 
stringentă a desfășurării programelor de formare 
profesională în sistem online. 

A fost un eveniment în premieră dedicat formatorilor/

managerilor de echipă/persoanelor care proiectează, 

Urmare din pag. a 5-a 

 

derulează, evaluează și revizuiesc activități teoretice/

practice în conformitate cu programele de formare și 
dezvoltare a competentelor profesionale, derulate în orice 

tip de organizație de drept public sau privat, cu 
participare online pe platforma ZOOM. 

Printre temele abordate la curs au fost: beneficiile în 

munca online/atuurile în predarea online, familiarizarea și 

utilizarea platformei Zoom, strategii de predare online, 

tipuri de activități/exemple de best-practice, organizarea 

și gestionarea activităților de formare în mediul virtual, 
digitalizarea materialelor de predare, generarea temelor.  

La invitația CCI Maramureș a răspuns un număr de 9 

persoane.  

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  

https://events.withgoogle.com/google-pentru-imm-uri/#content
https://events.withgoogle.com/google-pentru-imm-uri/#content
https://events.withgoogle.com/google-pentru-imm-uri/registrations/new/
https://events.withgoogle.com/google-pentru-imm-uri
https://events.withgoogle.com/google-pentru-imm-uri
mailto:cursuri@ccimm.ro
http://www.ccimm.ro


HERMES CONTACT 7  

Președintele CCI Maramureș, 
Florentin-Nicolae Tuș, a avut 
vineri, 17 iulie a.c., o consultare la 
sediul instituției camerale cu 
președintele Camerei de Comerț și 
Industrie România-China, Nicolae 
Vasilescu, în vederea consolidării 
relației interinstituționale și 
susținerii mediului de afaceri pe 
care cele două instituții camerale îl 

Întâlnire cu reprezentanţii CCI România-China 

reprezintă. Din delegația CCIRC a 
făcut parte și Florin Bancoș, 
președintele filialei Maramureș a 
Camerei de Comerț și Industrie 
România-China.  

Discuția a avut ca bază 
identificarea unor acțiuni și 
proiecte comune pentru 
antreprenorii maramureșeni 
interesați să dezvolte relații 
comerciale cu una dintre cele mai 
mari puteri economice ale lumii. În 
cadrul întâlnirii, Florentin Tuș a 
oferit președintelui CCIRC, 
Nicolae Vasilescu, breviarul 
economic lansat de CCI 
Maramureș “Repere economice 
maramureșene, ediția 2019”, care 

1.000 de măști 
profesionale din clasa de 
protecție FFP3 vor fi 
donate Secției de 
Hematologie a Spitalului 
Județean de Urgență ”Dr. 
Constantin Opriș” Baia 
Mare de către Asociația 
Antileucemie Maramureș 
și Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș. 
Instituția camerală susține 
activitățile în domeniul 
responsabilității sociale, 
iar prin acest demers 
acordă sprijin spre 
îndeplinirea principalelor 
obiective ale Asociației 
Antileucemie, organism 
înființat din 2004, la 
inițiativa CCI Maramureș. 

Asociaþia Antileucemie Maramureş şi CCI Maramureş donează  

1.000 de măşti FFP3 Secþiei Hematologie a Spitalului Judeþean 

prezintă starea economiei locale în 
cifre și statistici.  

Delegația Camerei de Comerț și 
Industrie România-China a mai 
participat la o serie de întâlniri cu 
autoritățile publice locale și 
județene. 

Oana DULF 

Lupta împotriva noului 
coronavirus (SARS-CoV-2) 
a reprezentat un efort 
comun la nivel global și 
continuă să fie susținută 
prin acțiuni responsabile 
pentru înlăturarea acestei 
pandemii. În semn de 
solidaritate și recunoștință 
față de cei care sunt 

supuși pericolului de a 
contacta virusul, Asociația 
Antileucemie și Camera de 
Comerț și Industrie 
Maramureș și-au adus 
contribuția la 

achiziționarea unui lot din 
cele mai eficiente măști 
de protecție FFP3, 
recomandate de OMS, în 
vederea donării acestui tip 
de echipament medical 
către Secția de 
Hematologie a unității 
medicale județene.  

”În contextul 

epidemiologic determinat 
de pandemia de 
coronavirus și în urma mai 
multor discuții purtate cu 
conducerea Secției de 
Hematologie a Spitalului 

Județean de Urgență ”Dr. 
Constantin Opriș” Baia 
Mare, am luat decizia de a 
dona acestei secții, prin 
Asociația Antileucemie, un 
lot de 1.000 de măști de 
protecție FFP3, certificate 
CE și recomandate de 
OMS. Persoanele care 
suferă de boli 
hematologice prezintă un 
risc crescut de 
îmbolnăvire cu infecții 
cauzate de orice tip de 
virus, iar din acest motiv 
am considerat oportun ca 
prin această donație să 
oferim protecție cadrelor 
medicale care lucrează în 
această secție.  

Considerăm că numai 
prin protejarea și 
siguranța celor din linia 
întâi se poate oferi 
protecție maximă și 
pacienților”, declară 
Florentin-Nicolae Tuș, 
președintele Asociației 
Antileucemie și al Camerei 
de Comerț și Industrie 
Maramureș. 
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C.C.I. Maramureş - Busola dumneavoastră în afaceri ! 
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Primatech SRL Baia Mare, 
societate care activează de peste 
20 ani în domeniul detecției de 
gaze, propune în această perioadă 
pieței românești, o ofertă de 
termometre noncontact (CEM) și 
pulsoximetre. 

Firma maramureșeană este 

importator unic de termometre 

noncontact şi pulsoximetre 

importator unic în România pentru 
aceste produse. 

Primatech SRL, membră a 
Camerei de Comerț și Industrie 
Maramureș, are Avizul Ministerului 
Sănătății – ANMDMR pentru 
importul și distribuția acestor 
dispozitive medicale. 

Produsele pot fi vizualizate cu 
detalii și specificații pe 
www.euprefer.ro. 

Pentru alte informații contactați  
reprezentanții firmei la telefon 
0262-218384, 0729-650194 sau 
e-mail: info@primatech.ro, 
info@euprefer.ro. 

Având în vedere contextul epidemiologic actual ce obligă la luarea 
măsurilor care să urmărească limitarea răspândirii noului tip de 
Coronavirus, CCI Maramureș respectă cu strictețe măsurile 
recomandate la nivel național și asigură condiții profesioniste de 
siguranță în cadrul tuturor acțiunilor pe care le organizează. 

Ne dorim încurajarea antreprenorilor afectați de criza COVID-19 
pentru a rămâne activi și a-și continua afacerile, iar această 
expoziție cu caracter general poate să reprezinte un bun prilej de 
interacțiune directă pentru producătorii și comercianții interesați să 
se lanseze și să se promoveze pe piața maramureșeană. În acest 
sens, vă informăm că instituția camerală a inițiat demersuri de a 
încerca organizarea împreună cu municipalitatea băimăreană a celei 
de-a XXVIII-a ediții a expoziției de bunuri de larg consum 

”EXPO RIVULUS DOMINARUM” 
Camera de Comerț și Industrie Maramureș a luat decizia de a 

organiza din timp ”Rivulus Dominarum”, motiv pentru care ne 
manifestăm încă de pe acum intenția pentru pregătirea acestei 
expoziții cu tradiție în Nord-Vestul României, cu asigurarea 

măsurilor de protecție pentru limitarea și prevenirea posibilelor 
îmbolnăviri cu noul tip de Coronavirus. Perioada stabilită pentru 
ediția din acest an este 9 – 11 OCTOMBRIE 2020, locație – Sala 
Polivalentă ”Lascăr Pană” Baia Mare. 

Vă lansăm invitația de a vă înscrie la EXPO RIVULUS 
DOMINARUM, cu mențiunea că în condițiile în care evenimentul 
nu se va putea desfășura din cauza restricțiilor determinate de 
COVID-19 și impuse de autorități, toate sumele vor fi 
rambursate în baza unui acord între părți. 

 Discount-uri acordate: 
- 10% – pentru membru CCI Maramureș; 
- 10% – închiriere suprafață mai mare de 30 mp; 
- 10% – înscriere până la 24 august și plată avans 30%; 
În 2019, peste 15.000 de vizitatori au trecut pragul expo RIVULUS 

DOMINARUM, manifestare în cadrul căreia s-a desfășurat și prima 
ediție a expoziției ”Republica Moldova prezintă”.  

Vă așteptăm la expo ”RIVULUS DOMINARUM”, ediția a XXVIII-a! 
Detalii și înscrieri: www.ccimm.ro  

https://euprefer.ro/

