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CCI Maramureș  
30 de ani de activitate 

Într-un context economic global 
zguduit de un nou tip de coronavirus 
care a bulversat planuri, obiective și 
bilanțuri în toate domeniile 
de activitate, Camera de 
Comerț și Industrie 
Maramureș aniversează 30 
de ani în serviciul 
comunității de afaceri. 18 
septembrie 2020 este data 
la care instituția camerală marchează 
trei decenii de activitate; trei decenii 
în care a fost interfața mediului de 
afaceri în relația cu administrația 
publică locală și centrală; trei decenii 
în care a acordat sprijin membrilor 
săi și comunității de business în 
ansamblul ei, prin activități și servicii 
specifice; trei decenii de împliniri și 
realizări care, deși umbrite uneori de 
etape de reconstrucție economică sau 
alte contexte mai puțin agreabile, ne-
au dat puterea să ne continuăm 
misiunea în comunitate și să 
dezvoltăm o activitate complexă și 
completă, dedicată mediului de 
afaceri.  

Camerele de Comerț și Industrie 
sunt unele dintre cele mai vechi 
instituții românești care au cunoscut 
și traversat în timp etape de 
dezvoltare și reconstrucție economică. 
Au contribuit de-a lungul vremii la 
momente cheie în dezvoltarea 
mediului de afaceri, au reprezentat 
interesele acestuia și au sprijinit 
consultarea lui cu autoritățile statului. 
Răsfoind prin filele istoriei, reliefăm 
un moment de mare importanță care a 

fost consemnat în data de 30 
septembrie 1864 când Domnitorul 
Alexandru Ioan Cuza semnează 
Decretul Domnesc 1363 privind 
înființarea Camerelor de Comerț și 
Industrie. Această lege a Camerelor 
de Comerț a mai suferit modificări de-
a lungul istoriei, sub semnătura 
Regelui Carol I, a Regelui Ferdinand 
și ulterior printr-un Decret al 
Prezidiului Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Române. După 
căderea regimului comunist, în baza 
Decretului Lege nr. 139/1990, adoptat 
de Guvernul României privind 

Camerele de Comerț și Industrie, s-a 
marcat practic renașterea sistemului 
cameral în România. 

Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș a fost înființată la data de 
18.09.1990 și a dobândit personalitate 
juridică la data recunoașterii 
înființării ei prin Hotărârea de 
Guvern nr. 799/1990. 18 septembrie 
1990 reprezintă data istorică la care 
Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș a devenit o instituție de 
sine stătătoare în cadrul unei ședințe 
deschise de regretatul Gheorghe 
Marcaș, președintele Comitetului de 
Inițiativă și Organizare a CCI 
Maramureș la acea dată, și cel care 
apoi vreme de 28 de ani a condus 
destinele instituției camerale. 

O instituție camerală care în 30 de 
ani de activitate și-a diversificat 
serviciile și care, prin performanțele 
sale, a reușit să se situeze, în ultimii 
ani, în topul primelor 10 Camere de 
Comerț și Industrie la nivel național. 
Am pus accent pe asigurarea unei 
baze materiale de calitate pentru a 
putea pregăti cele mai bune servicii 
suport pentru mediul de afaceri. Am 

dezvoltat colaborări interinstituționale 
cu autorități publice și alte entități, cu 
parteneri externi din Ungaria, 
Ucraina, Republica Moldova, Polonia, 
Slovacia ș.a. alături de care am 
încheiat protocoale de parteneriat și 
am consolidat relații bilaterale cu 
rezultate remarcabile și vizibile pentru 
instituția camerală și mediul de 
afaceri local. Am încurajat 
promovarea ofertelor și serviciilor 
companiilor pe piața din Maramureș 
prin numeroasele târguri și expoziții, 
am oferit servicii de asistență și 
consultanță juridică și, nu în ultimul 

rând, seminarii gratuite de 
informare și o ofertă 
variată de cursuri de 
formare profesională.  
Astăzi, fără ajutorul 
membrilor CCI Maramureș 
și al colaboratorilor noștri, 

nu am fi putut vorbi de aceste realizări. 
Ne bucurăm de un suport reciproc care 
s-a bazat, de-a lungul a trei decenii, pe 
încredere, cooperare, unitate și respect. 
Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș este de 30 de ani în serviciul 
comunității de afaceri și vă asigur că își 
va continua această misiune cu 
responsabilitate și profesionalism, într-
un mod obiectiv și temeinic, cu dorință 
de încurajare și suport pentru 
dezvoltarea mediului de afaceri. Nu vom 
uita că am aniversat 30 de ani într-o 
perioadă în care economia europeană și 
mondială s-a luptat cu blocaje generate 
de factori imprevizibili (pandemia 
COVID-19) și că am asistat în același 
timp la creionarea unor planuri de 
relansare economică. La vremuri noi, 
sunt provocări noi, însă vă asigurăm că 
suntem fideli viziunii noastre de a ne 
“poziționa tot mai vizibil ca un agent al 
dezvoltării locale”, iar Camera de 
Comerț și Industrie Maramureș va 
rămâne “Busola Dumneavoastră în 
afaceri!”. 

 

Florentin-Nicolae Tuș 
Președinte  

30 de ani în serviciul 
comunității de afaceri 
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Activități /evenimente CCI Maramureș în ultimii 5 ani 

2015  Ianuarie  

•În perioada 12-19 
ianuarie s-a desfășurat cursul  de 
”Formator” pentru 8 cursanți. 

•14-15 ianuarie a fost organizată 
Instruirea privind însușirea noțiunilor 
fundamentale de igienă, Modulul 4 
Servicii de îngrijire corporală pentru 25 
participanți. 

•La 22 ianuarie, la sediul PROIS-NV 
(STPNV) din Cluj-Napoca a avut loc 
ședința Consiliului Director al PROIS-NV 
la care a participat și secretarul CCI 
Maramureș dl. Florentin Tuș. 

•La 23 ianuarie s-a realizat prima 
ședință de lucru a Consorțiului de 
dezvoltare și inovare în județul 
Maramureș a MM Tech. 

•26 ianuarie  a început cursul 
de „Inspector/Referent Resurse 
Umane” pentru 16 participanți. 

Februarie  

•În perioada 3-5 februarie a 
fost organizată Instruirea 
privind însușirea noțiunilor 
fundamentale de igienă, 
Modulul 1 - Servicii de 
producție, depozitare, transport 
și comercializare a alimentelor, 
inclusiv alimentație publică și a 
colectivităților pentru 50 participanți. 

•În perioada 13-15 februarie s-a 
desfășurat expoziția cu vânzare ”Nunta 
de la A la Z”, ediția a IX-a în cadrul 
căreia s-a desfășurat și Salonul 
meșterilor populari, ediția a X-a. Au 
participat în total 53 de expozanți din 
care 44 firme din Maramureș, Bihor, 
Cluj și Satu Mare și 9 meșteri populari 
din județele Maramureș și Sibiu. 
Noutățile acestei ediții le-au 
reprezentat realizarea unui loc special 
photo corner, loc unde vizitatorii și-au 
putut imortaliza acest moment 
important din viața lor și organizarea în 
premieră a seminarului „Parentajul și 
provocările societății noastre. Cum să 
crești copii buni în lumea de azi. “, 
seminar la care dna Irina Petrea, cea 
mai cunoscută supernanny din Romania 
a prezentat teme de actualitate și a 
avut un dialog cu participanții la 
seminar pentru clarificarea cazurilor 
concrete cu care aceștia s-au 

confruntat în relația lor cu copii. 

•În perioada 16-20 februarie s-au 
desfășurat cursurile de “Responsabil cu 
Gestionarea Deșeurilor conform legii 
nr. 211 din 2011” și ”Specialist în 
Managementul Deșeurilor” pentru 21 
participanți. 

•În perioada 21 ianuarie-10 februarie 
a avut loc cursul de “Inspector în 
domeniul securității și sănătății în 
muncă” pentru 12 cursanți. 

•În 23 februarie a fost organizat un 
seminar interactiv cu tema 
”Negocierea, încheierea, executarea și 
rezilierea contractelor în afaceri”. 
Scopul organizării acestui seminar 
interactiv l-a constituit informarea 

operatorilor economici privind 
modalitățile de soluționare a 
problemelor apărute în practică în 
momentul negocierii, încheierii și 
executării contractului - obligații 
asumate în relațiile de afaceri- pentru 
48 de participanți. 

•În perioada 23-28 februarie a avut 
loc primul curs interactiv “Comunicare” 
organizat special pentru angajații 
EATON Electro Producție SRL pentru 60 
de cursanți. 

•La 25 februarie, la invitația 
Asociației Centrul de Cercetare și 
Formare a Universității de Nord Baia 
Mare, reprezentanții CCI Maramureș au 
participat la masa rotundă cu tema: 
“Promovarea parteneriatelor și 
încurajarea inițiativelor locale în 
vederea sprijinirii persoanelor aflate în 
șomaj de lungă durată în scopul 
integrării/ reintegrării acestora pe piața 
muncii”. 

•În perioada 26-28 februarie s-a 

desfășurat ediția a XII-a a manifestării 
științifice și expoziționale 
”Maramedica”. În cadrul componentei 
științifice medicale au fost prezentări 
realizate de profesori universitari din 
centrele universitare Cluj-Napoca, 
București, Iași, Târgu Mureș și 
Timișoara, prezentări științifice și 
seminarii, conferințe și noutăți despre 
tehnici și aparatură medicală.  

•În cadrul componentei expoziționale 
au participat 44 de firme din Ungaria, 
Moldova și România din județele: 
București, Arad, Brașov, Bihor, Cluj, 
Constanța, Iași, Mureș și Maramureș. 
Noutatea acestei ediții a reprezentat-o 
Salonul produselor și serviciilor 

medicale în cadrul căruia 12 
instituții spitalicești și medicale, 
clinici private, dar și firme din 
domeniul producției de 
medicamente și a produselor 
naturiste și-au prezentat oferta 
de servicii și produse.  
Martie 

•În perioada 2-6 martie s-au 
desfășurat cursurile de ”Auditor 
intern pentru sisteme de 
management al 

calității” (conform ISO 19011 și 
ISO 9001); ”Auditori interni 

pentru sisteme de management de 
mediu” (conform ISO 19011 și ISO 
14001) și ”Auditori interni pentru 
sisteme de management al securității și 
sănătății ocupaționale” (conform ISO 
19011 și OHSAS 18001). 

•În perioada 9-20 martie a avut loc 
cursul de “Manager de proiect” pentru 
11 cursanți. 

•În perioadele 13-15 și 20-22 martie s
-a organizat un curs de pregătire 
teoretică în vederea autorizării/ 
reautorizării electricienilor (gradul I, II și 
III) și un curs de pregătire teoretică în 
vederea autorizării/ reautorizării 
verificatorilor de proiecte, 
responsabililor tehnici cu execuția, 
precum și a experților tehnici de 
calitate și extrajudiciari în domeniul 
instalațiilor electrice. 

•În 17 martie a avut loc o primă 
întâlnire a tuturor celor implicați în 

Continuare în pag. a 3-a 

Topul firmelor maramureșene, octombrie 2015 

30 de ani în serviciul comunității de afaceri 
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proiectul „Dezvoltarea 
învățământului profesional 
prin implicarea activă a 
operatorilor economici 
maramureșeni” proiect 
demarat de prefectul 
județului Maramureș, ing. 
Anton Rohian în parteneriat 
cu Inspectoratul Școlar 
Județean Maramureș, 
AJOFM Maramureș și 
Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș. La 
prima întâlnire au participat 
și reprezentanți ai celor mai 
importante societăți din 
județul Maramureș (ca 
număr de angajați), dar și 
directorii liceelor și colegiilor 
cu profil tehnologic din 
județul nostru. 

•În 20 martie s-a 
desfășurat seminarul cu 
tema “Valențele și utilitatea 
lobbyului european” pentru 
36 participanți. 

•În 25-26 martie s-a 
organizat Instruirea privind 
însușirea noțiunilor 
fundamentale de igienă, 
Modulul 1: Servicii de 
producție, depozitare, 
transport și comercializare a 
alimentelor; inclusiv 
alimentație publică și a 
colectivităților pentru 42 
participanți. 

•În 25-27 martie, în cadrul 
proiectului transfrontalier 
DECC (HUSKROUA/ 1001/ 
058) la Ujgorod, s-au realizat 
activități programate, 
respectiv: prima expoziție 
itinerantă; prima conferință 
finală și al III-lea Comitet 
Director. În cadrul expoziției 
itinerante au participat 45 
reprezentanți ai 
stakeholders, partenerilor, 
dar și ai organizațiilor care își 
desfășoară activitatea în 
domeniul industriilor 
culturale și creative din 
județul Maramureș, Ungaria 
- județul Borsod-Abauj-
Zemplen și Ucraina - 

regiunea Transcharpathia. 
Conferința finală organizată 
la Ujgorod a prilejuit 
prezentarea a două 
organizații din domeniul 
turismului: un ONG și 
Institutul de Economie și 
Comerț din Ujgorod, care 
pregătește studenții și 
pentru turism rural și 
cultural. La întâlnirea 
Comitetului Director au fost 
trecute în revistă stadiul 
realizării activităților 
programate și s-au convenit 
termene/ responsabilități 
pentru finalizarea în bune 
condiții a proiectului la 30 
aprilie, în conformitate cu 
prevederile contractuale. 

Aprilie  

•La 2 aprilie s-a desfășurat 
seminarul cu tema ”Ajutorul 
de stat, obligații și 
responsabilități”, susținut de 
reprezentanții 
Inspectoratului Teritorial al 
Consiliului Concurenței, dl. 
Octavian Bandula-inspector 
coordonator și dl. Ciprian 
Pilan-inspector de 
concurență.  Au participat 32 
participanți. 

•În data 7 aprilie a fost 
organizată Cafeneaua 
Oamenilor de Afaceri cu 
tema: “Oportunități de 
finanțare de la bugetul de 
stat 2015” pentru 30 
participanți. 

•În 22-24 aprilie, în cadrul 
proiectului transfrontalier 
DECC (HUSKROUA/ 1001/ 
058) la Miskolc (Ungaria), s-
au realizat activități 
programate, respectiv: 
expoziția itinerantă și 
conferința finală. În cadrul 
expoziției itinerante au 
participat reprezentanți ai 
stakeholders, partenerilor și 
organizațiilor din domeniul 
industriilor culturale și 
creative din Ungaria-județul 
Borsod-Abauj-Zemplen, din 
România- județul Maramureș 
și din Ucraina- regiunea 

Transcarpathia. Conferința 
finală organizată la Miskolc a 
prilejuit prezentarea a două 
organizații din domeniul 
turismului: una specializată 
în tratament balneo și cea de
-a doua a prezentat zona 
Borsod-Abauj-Zemplen din 
punct de vedere turistic și 
atracțiile care fac ca numărul 
de turiști care vizitează și se 
cazează în zonă să crească de 
la an la an. Cu ocazia 
activităților desfășurate la 
Miskolc au fost vizitate și 
obiective/ atracții turistice 
din zonă. 

•În perioada 28-30 aprilie, 
în cadrul proiectului 
transfrontalier DECC 
(HUSKROUA/1001/058) la 
Baia Mare, s-au desfășurat 
activități programate, 
respectiv: expoziția 
itinerantă, conferința finală 
și al IV-lea comitet director. 
În cadrul expoziției itinerante 
au participat reprezentanți ai 
stakeholders, ai partenerilor 
și organizațiilor din domeniul 
industriilor culturale și 
creative din Ungaria-județul 
Borsod- Abauj-Zemplen, 
România - județul 
Maramureș și Ucraina- 
regiunea Transcarpathia. În 
conferința finală de la Baia 
Mare au fost prezentate 
rezultatele proiectului, cu 
accent deosebit pe 
prezentarea paginii web 
www.creative-sector.com și 
a studiului realizat în 
domeniul industriilor 
culturale și creative în zona 
proiectului. În cadrul 
Comitetului Director 
partenerii au convenit 
termenele/ sarcinile de 
respectat, astfel încât 
finalizarea proiectului prin 
transmiterea raportului final 
cu cerere de plată să 
respecte prevederile 
contractului de grant. 

Mai  

•În 11-13 mai a avut loc 

cursul de “Lucrător 
comercial”, la care au 
participat 11 cursanți. 

•În 12 mai a fost 
organizată Cafeneaua 
Oamenilor de Afaceri cu 
tema: ”Închiderea 
exercițiului financiar 2014; 
Ordonanța de Urgență nr. 
8/2015 privind modificarea și 
completarea unor acte 
normative și Legea nr. 
70/2015 pentru întărirea 
disciplinei financiare privind 
operațiunile de încasări și 
plăți in numerar”. Tematica a 
fost susținută de 
reprezentanții AJFP 
Maramureș. La această 
întâlnire au participat peste 
30 reprezentanți de firme, 
din diverse domenii de 
activitate: lucrări de 
construcții drumuri și 
autostrăzi; turism; comerț; 
fabricarea de mașini și utilaje 
de utilizare generală; 
fabricarea aparatelor de 
control și distribuție a 
electricității; comerț cu 
amănuntul al cărților, în 
magazine specializate; 
construcții hidrotehnice; 
activități de consultanță 
pentru afaceri și 
management; asigurări; 
construcții clădiri; servicii IT. 

•În perioada 18-22 mai s-
au desfășurat cursurile în 
domeniul gestionării 
deșeurilor: “Responsabil cu 
Gestionarea Deșeurilor 
conform legii nr. 211 din 
2011” și ”Specialist în 
Managementul Deșeurilor”. 
Cursurile au fost susținute de 
către lectori de la Garda 
Națională de Mediu - 
Comisariatul Județean 
Maramureș și a reunit 13 
participanți. 

•În perioada 21 aprilie - 14 
mai a avut loc cursul pentru 
ocupația “Inspector în 
domeniul securității și 
sănătății în muncă” care a 
reunit 13 cursanți. 

•În 23 mai s-a realizat 

Urmare din pag. a 2-a 

Continuare în pag. a 4-a 
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primul workshop interactiv legat de 
problemele de salarizare la cererea și 
pentru angajații firmei - EATON Electro 
Producție SRL și a reunit 10 participanți. 

•În perioada 27 aprilie - 12 mai a avut 
loc cursul de „Inspector/Referent 
Resurse Umane” care a reunit 10 
cursanți. 

•În zilele 28 și 29 mai a fost 
organizată ediția a V-a a Salonului 
”Energii Regenerabile și Alternative” și 
ediția a VIII-a a Salonului ”Inventica”. 
Noutatea ediției a Salonului Inventica a 
fost organizarea strict pe profilul 
energii regenerabile și alternative. 
Dintre cei 30 de participanți la salon o 
mare parte au prezentat invenții 
premiate la saloanele naționale și 
internaționale. La ediția 
Inventica de la Baia Mare 
marele premiu a fost acordat 
de CCI Maramures: 
colectivului dr. ing Ion Giurma, 
dr. ing. fiz. Constantin Antohi, 
dr. ing. Ioan Crăciun, dr. ing. 
Marius Telisca - cu lucrarea 
Instalație pentru aerarea 
apelor de suprafață cu energie 
solară și eoliană. Premiul 
Societății Inventatorilor din 
Romania: cupă și medalie: ing. 
Gheorghe Marcaș, diploma de 
excelență a UTCN- Centrului Universitar 
Nord din Baia Mare: prof. dr. ing. Ion 
Giurma, rector Universitatea Tehnică 
„Gh. Asachi” Iași, · prof. dr. Norina 
Consuela Forna, decan Universitatea de 
Medicină și Stomatologie Iași, · prof. dr. 
ing. fiz. Constantin Antohi, 
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași. 

Iunie 

•La 5 iunie, la Centrul de Instruire și 
Marketing CCI Maramureș în 
colaborare cu Palatul Copiilor Baia 
Mare și designerul Codruța Rohian s-a 
organizat Lolipop Parade - spectacol de 
dans modern și o prezentare de modă. 
70 de copii de la secția de modeling - 
coregrafie, coordonați de prof. Amalia 
Fazakaș au prezentat în fața a 128 de 
spectatori ținutele realizate de 
designerul Codruța Rohian. 

•În 8 iunie are loc participarea dlui 
președinte Gheorghe Marcaș la Colegiul 
de Conducere al CCI a României. 

•În 17 iunie a avut loc la Cluj-Napoca 

ședința Consiliului Director al Asociației 
“Pactul Regional Nord-Vest pentru 
Ocupare și Incluziune Socială”. La 
ședință a fost prezentă și Camera de 
Comerț și Industrie Maramureș în 
calitate de membru al Consiliului 
Director. În cadrul ședinței, participanții 
au aprobat realizarea unui parteneriat 
între PROISNV și Universitatea Tehnică 
din Cluj-Napoca pentru un parteneriat 
în cadrul proiectului Cluj-Napoca Smart 
City. Membrii Consiliului Director al 
PROIS-NV au convenit asupra faptului 
că este necesară actualizarea Statutului 
Asociației PROIS-NV. Un alt subiect 
discutat a fost cel legat de cofinanțarea 
proiectelor implementate de Asociația 
“Pactul Regional Nord-Vest pentru 
Ocupare și Incluziune Socială”, proiecte 

POSDRU, ERASMUS+ etc. 
Iulie  

•În perioada 9-11 iulie a avut loc la 
Szolnok un schimb de experiență între 
CCI a județului Jasz-Nagykun-Szolnok 
din Ungaria și CCI Maramureș. Scopul 
schimbului de experiență l-a constituit 
cunoașterea reciprocă a serviciilor 
oferite de cele două Camere de comerț 
comunității de afaceri, atribuții 
acordate prin lege CCI din Ungaria pe 
linia învățământului profesional, 
posibilitatea de a dezvolta relații de 
parteneriat în accesarea de fonduri UE 
pentru perioada 2014-2020. Participare 
la Fishing Competition - prima ediție. 

•În perioada 28-30 iulie are loc 
participarea președintelui Gheorghe 
Marcaș la expoziția universală ”EXPO 
Milano” 2015 din Italia, cu tema 
„Hrănirea planetei, Energie pentru 
viață”, la care România a participat cu 
un pavilion organizat pe mai multe 
paliere, având rolul de a realiza un 
portret succint al României exploatând 

capitolele sale reprezentative 
(biodiversitatea, cultura si energia 
verde, fructele si legumicultura, cultura 
și tradiția, precum și arta 
gastronomică). 

August 

•Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș, împreună cu Ministerul 
Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii 
și Mediului de Afaceri, a organizat în 
data de 17 august 2015 o întâlnire de 
informare în vederea comunicării 
măsurilor inițiate de către Guvern 
pentru sprijinirea sectorului IMM și a 
mediului de afaceri autohton; 

•România a fost prezentă la EXPO 
Milano 2015, Italia. 

Septembrie 

•A avut loc cea de-a V-a ediție a 
Festivalului Internațional Coral “Liviu 
Borlan” în perioada 3-6 septembrie; 

•În data de 7 septembrie, Camera de 
Comerț și Industrie 
Maramureș în cadrul 
Academiei de Management 
pentru IMM, a organizat prima 
serie de curs Contabil. 

•Expertul în electrotehnică 
Weidmüller a aniversat 10 ani 
de activitate în România, la 11 
septembrie, eveniment la care 
au participat și reprezentanții 
CCI Maramureș. 

•În 18 septembrie, a avut loc 
Adunarea Generală 

Extraordinară a CCI Maramureș 
organizată cu ocazia împlinirii a 25 de 
ani de la înființarea Camerei de Comerț 
și Industrie Maramureș. 

•În perioada 25-27 septembrie a avut 
loc ediția a XXIII-a a manifestării 
RIVULUS DOMINARUM. 

Octombrie 

•În perioada 5-20 octombrie 2015, 
Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș în cadrul Academiei de 
Management pentru IMM a organizat o 
nouă serie de curs „Inspector/Referent 
Resurse Umane”. 

•CCI Maramureș a participat la Târgul 
Tehnic Internațional București – TIB. În 
perioada 14-17 octombrie 2015, 
manifestarea expozițională de tradiție a 
Romexpo, a ajuns la cea de a 41-a 
ediție, reunind peste 180 de companii 
din 15 țări europene și asiatice, pe o 
suprafață de 8.000 de metri pătrați. 

•Camera de Comerț și Industrie 

Continuare în pag. a 5-a 
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Maramureș în cadrul 
Academiei de Management 
pentru IMM, în colaborare 
cu Academia TÜV Rheinland 
România, a organizat în 
perioada 26-28 octombrie 
cursul de Auditor intern 
pentru sisteme de 
management al calității 
(conform ISO 19011 și ISO 
9001). 

•Zilele Firmelor 
Maramureșene, ediția a III-a, 
cu seminar „Prezent și viitor 
Maramureș 2020” s-a 
desfășurat în zilele de 29 și 
30 octombrie. 

•Expoziția "Fabricat în 
Maramureș", ediția a III-a, a 
fost locul unde produsele și 
serviciile realizate de cele 
mai bune firme 
maramureșene au fost 
etalate pentru a putea fi 
cunoscute și unde s-a putut 
vedea potențialul firmelor 
maramureșene. 

•Topul Firmelor din 
Județul Maramureș ediția a 
XXII-a s-a desfățurat în 30 
octombrie. 

•Ne-au vizitat Camera 
reprezentanții Camerei de 
Comerț, Industrii și Meserii 
Panavezys, Lituania. 
Delegația districtului 
Panevezys din Lituania a 
vizitat județul nostru în 
perioada 29-31 octombrie, în 
scopul identificării 
oportunităților de colaborare 
în domeniile economic și 
cultural. 

•S-au organizat cursuri în 
domeniul energiei electrice 
(Cursuri de pregătire 
teoretică în vederea 
autorizării/reautorizarii 
electricienilor (gradul I, II și 
III) și cursuri de pregătire 
teoretică în vederea 
autorizării/ reautorizării 
verificatorilor de proiecte, 
responsabililor tehnici cu 
execuția, precum și a 
experților tehnici de calitate 

și extrajudiciari în domeniul 
instalațiilor electrice; 

•S-a fost organizat cursul 
“Inspector în domeniul 
securității și sănătății în 
muncă”, desfășurat în 
perioada 29 septembrie-19 
octombrie pentru un grup de 
14 persoane, angajați ai 
operatorilor economici 
maramureșeni și din alte 
județe, cu diverse domenii 
de activitate. 

•În 29 octombrie 2015, 
Pactul Regional Nord-Vest 
pentru Ocupare și Incluziune 
Socială (PROIS-NV) împreună 
cu Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a 
organizat o întâlnire 
informală cu organizațiile 
care au în implementare 
proiecte în cadrul 
Programului Operațional 
Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane (POSDRU) 
sau în cadrul Programului 
Operațional Capital Uman 
(POCU).  

Noiembrie  

•În 11 noiembrie, în 
organizarea Camerei de 
Comerț și Industrie 
Maramureș, în colaborare cu 
Centrul de Transfer 
Tehnologic Centi Cluj-
Napoca, sub patronajul 
Instituției Prefectului 
Maramureș  a avut loc 
seminarul “SME Instrument - 
schema de finanțare UE 
pentru IMM-urile cu 
potențial inovativ. 
Construirea planului de 
afaceri pentru SME 
Instrument - Faza I”. 

•Asociația culturală 
”Familia română” și revista 
”Familia română” au 
organizat masa-rotundă cu 
tema ”Salvarea 
patrimoniului rural 
maramureșean” cu 
participarea CCI Maramureș 
la Biblioteca Județeană 
”Petre Dulfu” în 12 
noiembrie 2015. 

•În data de 19 noiembrie, 
conducerea CCI Maramureș 
a participat, la invitația UAC 
Europe, la inaugurarea noii 
hale de producție situată în 
comuna Dumbrăvița. Cu 
această ocazie, au avut loc 
vizitarea fabricii și o recepție. 

•În perioada 20-25 
noiembrie, Camera de 
Comerț și Industrie 
Maramureș în cadrul 
Academiei de Management 
pentru IMM-uri a organizat o 
nouă serie de curs de 
Formator la care au 
participat 8 cursanți. 

•A avut loc participarea 
conducerii CCI Maramureș la 
Forumul organizat la 
Bekescsaba, de către 
Secțiunea Maghiaro-Română 
a CCI din Ungaria. Delegația 
formată din președintele CCI 
Maramureș, dl. Gheorghe 
Marcaș și secretarul general, 
dl. Florentin Tuș, a participat 
în 25 și 26 noiembrie la 
Conferința Economică de 
Relații Externe și Parteneriat 
Maghiar Român. 

•Organizația 
Internațională de 
Standardizare (ISO) a lansat 
în luna octombrie 2015 noile 
revizii ale standardelor ISO 
9001 și ISO 14001, standarde 
care au fost traduse și în 
limba română. Pentru a veni 
în sprijinul organizațiilor 
(firme, instituții, ONG-uri) 
care au implementat sau vor 
să implementeze aceste 
standarde noi, CCI 
Maramureș a lansat în luna 
noiembrie un ciclu de 
instruiri pe linia cunoașterii 
noutăților aduse de 
standardele ISO 9001/2015 
și ISO 14001/2015; 

•În cadrul “Academiei de 
Management pentru IMM 
Maramureș”, și în colaborare 
cu Direcția de Sănătate 
Publică a județului 
Maramureș, în perioada 25-
26 noiembrie, CCI 

Maramureș a organizat 
instruirea privind însușirea 
noțiunilor fundamentale de 
igienă pentru 98 de 
persoane de la agenții 
economici maramureșeni. 

•Baia Mare- oraș cu șanse 
reale pentru a deveni 
Capitală Europeană a Culturii 
în 2021. În data de 25 
noiembrie, la Millenium 
Business Center din Baia 
Mare, a avut loc prezentarea 
Strategiei de Dezvoltare 
Culturală a Municipiului Baia 
Mare. 

Decembrie  

•Cea de a IX-a ediție a 
Târgului firmelor de exercițiu 
„Rivulus Dominarum 
Tineret” s-a desfășurat în 
perioada 4-5 decembrie a 
avut loc la Centrul de 
Instruire și Marketing al CCI 
Maramureș. Târgul a fost 
organizat de către Colegiul 
Economic „Nicolae 
Titulescu” din Baia Mare, sub 
patronajul Camerei de 
Comerț și Industrie 
Maramureș și s-a adresat 
elevilor de la liceele din 
filiera tehnologică - profil 
Servicii. 

•CCI Maramureș 
contribuie la educația 
antreprenorială a elevilor de 
la Colegiul Economic Nicolae 
Titulescu Baia Mare. În zilele 
de 25 noiembrie respectiv, 8 
și 9 decembrie, în cadrul 
orelor de practică efectuate 
la Cameră, elevilor le-au fost 
prezentate istoria, rolul, 
locul și atribuțiile Camerei de 
Comerț și Industrie 
Maramureș în dezvoltarea 
economiei de piață în județul 
nostru. Prezentarea a fost 
făcută de membrii 
conducerii CCI Maramureș și 
a fost încheiată cu vizionarea 
filmului documentar „CCI 
Maramureș - 25 de ani de 
activitate”. La orele de 
practică au participat 53 de 
elevi. 

•Ședința Colegiului de 

Urmare din pag. a 4-a 
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Conducere al CCI Maramureș a avut loc 
în data de 15 decembrie și au fost 
prezentate spre dezbatere și aprobare 
Raportul de Activitate al CCI 
Maramureș pe anul 2015, și 
propunerea de program de activitate 
pentru anul 2016. 

•Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș, susținătoare și promotoare 
a tradițiilor, a organizat manifestarea 
„Deschide ușa creștine”, colinde 
tradiționale în ziua de 17 decembrie. 
Centrul de Instruire și Marketing al 
CCI Maramureș a răsunat de colindele 
și obiceiurile de Crăciun susținute de 
elevii Liceului George Coșbuc 
Chișinău - Republica Moldova, 
Clubului Copiilor din Sighetu 
Marmației, Școlii Gimnaziale cu 
clasele I-VIII, Remetea Chioarului și ai 
Colegiului Economic Nicolae Titulescu 
Baia Mare. 

•A avut loc semnarea contractului 
de vânzare-cumpărare între Bancpost 
SA și Hermes Contact SA. Data de 18 
decembrie a constituit reîntregirea 
spațiului Centrului de Afaceri Hermes 
Contact cu parterul deținut de 
Bancpost SA; 

 

2016  Ianuarie 

•În perioada 11-22 
ianuarie, Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș a organizat la cerere, cursul 
de inițiere „Competențe informatice” 
pentru un grup de 12 angajați ai 
BERTUS SRL. 

•În perioada 20-21 ianuarie 2016, a 
avut loc la Cluj-Napoca seminarul 
regional de diseminare a rezultatelor 
evaluării nevoilor specifice ale 
comunităților de rromi, respectiv 
identificarea de bune practici și posibile 
soluții pentru promovarea egalității de 
gen. Peste 55 de persoane au participat 
la evenimentul organizat în cadrul 
proiectului „Centrul de Educație 
Timpurie Curcubeu”, implementat de 
Municipiul Baia Mare, prin Serviciul 
Public Asistență Socială, în parteneriat 
cu Asociația „Pactul Regional Nord-Vest 
pentru Ocupare și Incluziune 
Socială” (PROIS-NV). 

•Camera de Comerț și Industrie a 
României (CCIR) a lansat în 21 ianuarie, 
la sediul CCIR Business Center, 

Amfiteatrul Al. I. Cuza, proiectul 
„Business Without Corruption”. 
Obiectivele proiectului Business 
Without Corruption sunt identificarea, 
cu sprijinul tuturor actorilor implicați, 
instituțiilor publice relevante și 
comunității de afaceri, a măsurilor 
necesare consolidării cadrului legislativ 
în domeniu, beneficiind în mod 
corespunzător de experiența și bunele 
practici ale altor state cu legislație 
specifică, precum SUA și Marea Britanie 
și elaborarea unui ghid-cadru de bune 
practici pentru prevenirea și 

combaterea corupției la nivelul 
companiilor românești. 

Februarie 

•În perioada 1-18 februarie, Camera 
de Comerț și Industrie Maramureș în 
cadrul Academiei de Management 
pentru IMM, a organizat o nouă serie 
de curs pentru ocupația “CONTABIL”. 

•3 februarie 2016, la Consiliul 
Județean Maramureș a fost organizată 
consultarea publică organizată de forul 
județean în vederea elaborării 
“Studiului prospectiv de promovare și 
marketing” din cadrul “Strategiei de 
dezvoltare durabilă a județului 
Maramureș pentru perioada 2014-
2020”. 

•În perioada 3-18 februarie, Camera 
de Comerț și Industrie Maramureș a 
organizat o nouă serie de curs pentru 
ocupația “Inspector în domeniul 
securității și sănătății în muncă”, cu o 
durată de 80 de ore. 

•În data de 4 februarie, la Satu Mare 
s-a desfășurat o întâlnire a conducerilor 
executive ale Camerelor de Comerț și 
Industrie din Regiunea de Nord-Vest, la 
care au participat reprezentanți ai 
Camerelor din județele Cluj, Bistrița 
Năsăud, Maramureș, Sălaj și Satu Mare. 

•Dl. Gheorghe Marcaș, membru 

fondator și președinte al Camerei de 
Comerț și Industrie Maramureș, prima 
Cameră de Comerț și Industrie de sine 
stătătoare din județul Maramureș, a 
primit în 16 februarie, titlul de 
„Cetățean de onoare al municipiului 
Baia Mare”. Distincția i-a fost oferită de 
către primarul Cătălin Cherecheș chiar 
în ziua în care domnia sa a împlinit 
vârsta de 84 de ani. 

•Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș a organizat în perioada 12-
14 februarie, ediția a X-a a expoziției 
specializate „Nunta de la A la Z” care a 
reunit 34 de expozanți din care 30 de 
firme din Maramureș, Cluj, Satu Mare și 

Timiș. 

• Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș a organizat în perioada 25
-27 februarie, manifestarea științifică 
și expozițională MaraMedica, aflată la 
a XIII-a ediție. 
Martie 

• Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș în cadrul Academiei de 
Management pentru IMM-uri a 
organizat în perioada 21-25 martie, o 
nouă serie de curs FORMATOR. 

•Membrii Camerei se prezintă: 
ORGMAN SRL Baia Mare - consultanță 
și management în cel de al 19-lea an de 
existență în businessul local. 

Aprilie 

•Cafeneaua Oamenilor de Afaceri s-a 
desfășurat în 6 aprilie, în colaborare cu 
Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi 
Mici și Mijlocii și Cooperație Cluj, și a 
fost prezentată tema: „Programe 
pentru finanțarea IMM”. 

•În perioada 7-9 aprilie, la invitația 
conducerii Camerei de Comerț și 
Industrie JaszNagykun-Szolnok, o 
delegație a Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș condusă de 
președintele instituției, dl. Gheorghe 
Marcaș, a participat la cea de-a XI ediție 
a Pelikan Cup, o competiție 
gastronomică care se adresează elevilor 
din școlile profesionale de profil, dar și 
maeștrilor bucătari. 

•În data de 11 aprilie 2016, 
Cafeneaua Oamenilor de Afaceri, 
organizată în colaborare cu 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Maramureș, a avut ca teme de 
dezbatere „Raportări anuale 2015” și 
„Declarația 394”. 

•11-12 aprilie, președintele Camerei 

Urmare din pag. a 5-a 

Continuare în pag. a 7-a 

Rivulus Dominarum, septembrie 2016  

Activități / evenimente în ultimii 5 ani 



HERMES CONTACT 7  

Urmare din pag. a 6-a 

de Comerț și Industrie 
Transcarpathia, dl. Otto 
Kovchar s-a aflat într-o vizită 
de lucru la CCI Maramureș. 
Domnia sa a fost însoțit în 
această vizită de dl. Ion 
Bococi- expert în cadrul CCI 
Transcarpathia. 

•În perioada 11-26 aprilie, 
Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a 
organizat o nouă serie de 
curs pentru ocupația 
“Inspector în domeniul 
securătății și sănătății în 
muncă”, cu o durată de 80 
de ore. 

•În data de 15 aprilie, 
reprezentanții 
Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență 
„Gheorghe Pop de Băsești” 
Maramureș au prezentat 
celor 35 de reprezentanți ai 
firmelor maramureșene, 
aspecte legale de H.G. 
1739/2006, Legea nr. 
32/2016 și de O.M.A.I. 52 din 
2015, referitoare la 
categoriilor de construcții și 
amenajări care se supun 
avizării și/ sau autorizării 
privind securitatea la 
incendiu și prevederile legale 
privind apărarea împotriva 
incendiilor. 

•Camera de Comerț și 
Industrie a României, în 
parteneriat cu Legal Magazin 
Events, a organizat 
conferința ”Metode 
alternative de finanțare - 
Ajutoare de Stat și fonduri 
europene”, care a avut loc în 
20 aprilie, la sediul CCIR, și 
unde au participat și 
reprezentanții CCI 
Maramureș. 

•Asociația Umanitară 
„Rozalina” Sighetu 
Marmației, Uniunea 
Regională a Românilor din 
Transcarpatia “Dacia” Apșa 
de Jos, Ucraina, Asociația 
„Pro Bambini” Oradea, cu 
sprijinul CCI Maramureș au 

organizat în dimineața zilei 
de 23 aprilie, o amplă 
acțiune caritabilă pentru 
volohii- români din 
Poroșcovo, Ucraina. 

Mai 

•Camera de Comert și 
Industrie Maramureș, în 
parteneriat cu CMC GRUP 
Broker de Asigurare SRL din 
Cluj-Napoca, a organizat în 
data de 19 mai, seminarul cu 
tema: „Gestiunea riscului de 
neîncasare”. 

•În data de 25 mai, la 
Centrul de Instruire și 
Marketing al Camerei de 
Comerț și Industrie 
Maramureș a avut loc 
Adunarea Generală a 
membrilor CCI Maramureș 
care s-a desfășurat în condiții 
statutare cu un număr de 50 
de membri prezenți la 
ședință. 

•Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a 
organizat în perioada 26-27 
mai, sub sloganul “Energia 
cea mai ieftină este energia 
economisită” ediția a VI-a a 
Salonului Energii 
regenerabile și alternative  și 
ediția a X-a a Salonului 
Inventatorilor care au inclus 
următoarele secțiuni: 
Energie solară, Pompe de 
căldură și Eficiență 
energetică. 

Iunie 

•În ziua de 27 iunie 2016, 
Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș, în 
colaborare cu Agenția de 
Dezvoltare Regională Nord-
Vest, a organizat Cafeneaua 
Oamenilor de Afaceri având 
ca temă de dezbatere 
„Programul Operațional 
Regional – Axa 2 Prioritate 
de investiție 2.1A”. 

•La Centrul de Instruire și 
Marketing al Camerei de 
Comerț și Industrie 
Maramureș, în data de 29 
iunie s-a desfășurat o 
întâlnire cu contribuabilii 

mijlocii și mici, organizată de 
Instituția Prefectului 
Maramureș, în colaborare cu 
Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș și 
Direcția Generală Regională 
a Finanțelor Publice Cluj 
Napoca. 

•În cursul lunii iunie 2016 
CCI Maramureș a organizat 
trei serii de instruiri privind 
însușirea noțiunilor 
fundamentale de igienă. 

•În perioada 21 iunie-6 
iulie, Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș în 
cadrul Academiei de 
Management pentru IMM a 
organizat o nouă serie de 
curs „Inspector/Referent 
Resurse Umane”; 

Iulie 

•În perioada 30 iunie- 2 
iulie, la Cluj-Napoca, în 
organizarea PROIS-NV, a 
avut loc o sesiune de 
instruire dedicată 
organizațiilor non-profit, 
membre PROIS NV cu tema 
„Marketing, vânzări și 
organizare pentru 
organizațiile non-profit”. 
Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș, în 
calitate de membră a PROIS-
NV a fost invitată și a 
participat la acest program 
de instruire orientat spre 
competențele de marketing-
vânzare ale organizațiilor 
non-profit. 

•În data de 25 iulie, la 
sediul Ministerului 
Fondurilor Europene a avut 
loc consultarea publică cu 
privire la conținutul Ghidului 
Solicitantului - Condiții 
specifice, pentru apelul de 
proiecte „România Start-up 
Plus”, linie de finanțare 
dedicată celor care vor să 
demareze o afacere în 
mediul urban, cu fonduri 
europene, organizată de 
Ministerul Fondurilor 
Europene (MFE) și 
Autoritatea de Management 

a Programului Operațional 
Capital Uman (AM POCU). 

August 

•La 22 august 2016 CCI 
Maramureș s-a mutat în 
"casă nouă", la parterul 
Centrului de Afaceri Hermes 
Contact. 

Septembrie 

•În perioada 4-6 
septembrie, la invitația 
conducerii Camerei de 
Comerț și Industrie 
Maramureș, o delegație a 
Camerei de Comerț și 
Industrie Jasz - Nagykun  
Szolnok condusă de 
președintele instituției, dl. 
Sziraki Andras, a participat la 
cea de-a II-a ediție a Cupei 
Prieteniei la Pescuit. 

•În perioada 8-11 
septembrie, la Baia Mare s-a 
desfășurat o nouă ediție a 
festivalului Coral 
Internațional Liviu Borlan. 
Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a fost 
coorganizator al 
evenimentului. 

•În perioada 12-16 
septembrie au fost 
organizate două cursuri în 
domeniul gestionării 
deșeurilor: “Responsabil cu 
Gestionarea Deșeurilor 
conform legii nr. 211/ 2011” 
și “Specialist în 
Managementul Deșeurilor”. 

•Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a 
organizat expoziția de bunuri 
de larg consum RIVULUS 
DOMINARUM, în perioada 
23-25 septembrie, la Centrul 
de Instruire si Marketing din 
Baia Mare. Expoziția ajunsă 
la ediția a XXIV-a, a 
promovat pe parcursul anilor 
mii de firme expozante și 
sute de mii de vizitatori i-au 
trecut pragul. Anul acesta 
expoziția a fost vizitată de 
peste 4000 de vizitatori, 
aceștia putând vedea și 
cumpăra produse de la 60 de 
firme din Arad, Bihor, 
București, Constanța, Cluj, 

Continuare în pag. a 8-a 
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Maramureș, Sălaj, Satu Mare, Sibiu și 
Timiș. 

•O nouă serie de absolvenți ai 
cursurilor de pregătire teoretică în 
vederea autorizării/ reautorizării 
Electricienilor (Gradul I, II și III) în 
perioada 19-23 septembrie și 26-29 
septembrie, pentru electricienii care își 
propun să susțină examenul de 
autorizare ANRE (36 ore); și în perioada 
19 - 23 septembrie pentru electricienii 
care doresc prelungirea valabilității 
autorizației ANRE (20 ore). 

•Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș a organizat în perioada 26-
30 septembrie, două workshop-uri în 
domeniul achizițiilor publice. Primul 
workshop s-a numit “Noutăți legislative 
în achizițiile publice”, al doilea 
workshop “Activități practice legate 
de procedurile de atribuire al 
contractelor de achiziții publice, 
achiziții directe conform noii 
legislații”. 

Octombrie 

•În ziua de 6 octombrie, Camera 
de Comerț și Industrie Maramureș, în 
colaborare cu Agenția de Dezvoltare 
Regională Nord-Vest, Enterprise 
Europe Network, au organizat 
Cafeneaua Oamenilor de Afaceri 
având ca temă de dezbatere 
„Oportunități de colaborare- Cluster de 
Industrii Creative Transilvania”. 

•În perioada 6-26 octombrie, Camera 
de Comerț și Industrie Maramureș a 
organizat o nouă serie de curs pentru 
ocupația  „Inspector în domeniul 
securității și sănătății în muncă”, cu o 
durată de 80 de ore. 

•În data de 10 octombrie s-a încheiat 
o nouă serie de curs pentru ocupația 
Contabil, curs organizat de către 
Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș . 

•Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș în cadrul Academiei de 
Management pentru IMM, în colaborare 
cu Academia TÜV Rheinland România, a 
organizat în perioada 26-29 septembrie 
următoarele cursuri: Auditor intern 
pentru sisteme de management al 
calității (conform ISO 19011 și ISO 9001) 
și Auditori interni pentru sisteme de 
management de mediu (conform ISO 
19011 și ISO 14001). 

Urmare din pag. a 7-a •Topul Firmelor din județul 
Maramureș, ediția a XXIII-a s-a 
desfășurat în data de 28 octombrie. Au 
fost stabilite 113 firme care au ocupat 
primele locuri și cărora li s-au înmânat 
trofee/ plachete și diplome care 
confirmă locul ocupat în Top. 

•La invitația Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș, în luna octombrie 
la noul sediu al CCI Maramureș, a avut 
loc întâlnirea protocolară a conducerii 
instituției cu dl. Sebastian Lupuț- 
Prefectul Județului Maramureș; 

Noiembrie 

•În perioada 24 octombrie-8 
noiembrie, Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș în parteneriat cu 
Camera de Comerț și Industrie a 
României, au organizat o nouă serie de 
curs “Expert achiziții publice”. 

•În luna august a.c., la cererea URBIS 
SA a fost încheiată o convenție în 
vederea organizării de către Camera de 
Comerț și Industrie Maramureș a 
programului de formare profesională 
CASIER, pentru 37 de angajați ai 
societății. În octombrie 2016 a fost 
autorizat cursul de specializare Casier, 
primul curs de acest fel autorizat în 
județul Maramureș. Durata totală a 
cursului a fost de 90 ore, din care 30 
ore teorie și 60 ore practică. Camera de 
Comerț și Industrie Maramureș în 
cadrul Academiei de Management 
pentru IMM, în colaborare cu Academia 
TÜV Rheinland România, a organizat în 
perioada 16-19 noiembrie cursurile la 
care au participat 24 persoane. 

•În perioada 18-19 noiembrie, 
Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș a organizat workshop-ul 
„Management și Leadership” pentru un 
grup de 30 de persoane la cererea 
RAMIRA SA 

•CCI Maramureș și 10 firme membre 
ale ei au fost invitate de Maramures 
Business Club în data de 24 noiembrie, 
la evenimentul “Profil de investitor” 
organizat în parteneriat cu Bursa de 
Valori din București. 

•La Centrul de Instruire și Marketing 
al CCI Maramureș, a avut loc ediția 
aniversară, cea de-a X-a, a Târgului 
Firmelor de Exercițiu „Rivulus 
Dominarum Tineret” (25-26 noiembrie). 
Târgul a fost organizat de Colegiul 
Economic „Nicolae Titulescu” din Baia 
Mare, sub patronajul Camerei de 
Comerț și Industrie Maramureș și s-a 
adresat elevilor de la liceele din filiera 
tehnologică - profil servicii. 

Decembrie 
În 9 decembrie, la invitația 

directorului general al Eaton Electro 
Producție SRL, conducerea CCI 
Maramureș a participat la Complexul 

Două Veverițe, la aniversarea a 15 
ani de activitate a firmei Eaton 
Electro Producție în România.  
 

2017  Ianuarie 

•În data de 16 
ianuarie a fost lansată o nouă serie 
de curs „Inspector/ Referent resurse 
umane”, curs organizat de către 
Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș în cadrul Academiei de 
Management pentru IMM, împreună 

cu un grup de specialiști cu o 
experiență vastă în domeniul 

resurselor umane și o pregătire 
pedagogică. 

•În perioada 18-19 ianuarie, Camera 
de Comerț și Industrie Maramureș a 
organizat la cerere, un curs intensiv de 
„EXCEL” pentru un grup de 6 angajați ai 
Piatră și Nisip SRL. Cursul a for 
organizat la Complex Hotelier Turist 
Șuior în cadrul unui team building al 
societății. 

Februarie 

•În perioada 30 ianuarie-3 februarie a 
fost organizat cursul Specialist în 
managementul deșeurilor, adresat 
angajaților organizațiilor/ persoanelor 
fizice autorizate deținătoare/
producătore de deșeuri, ai operatorilor 
economici autorizați din punct de 
vedere al protecției mediului pentru 
efectuarea operațiunilor de colectare și 
transport deșeuri. 

•În perioada 6-23 februarie, Camera 

15 ani de activitate la Eaton Electro Producție SRL, 
decembrie 2016  

Continuare în pag. a 9-a 
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de Comerț și Industrie 
Maramureș a organizat o 
nouă serie de curs pentru 
ocupația “Inspector în 
domeniu securității și 
sănătății în muncă”. 

•Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a 
organizat în perioada 10-12 
februarie, ediția a XI-a a 
expoziției Nunta de la A la Z; 

•Colegiul de Conducere al 
Camerei de Comerț și 
Industrie a României în 
ședința din 16 februarie, în 
unanimitate de voturi, a 
analizat și aprobat acordarea 
Distincției “Meritul 
Comercial”, clasa a III-a, dlui 
Gheorghe Marcaș, 
președintele Camerei de 
Comerț și Industrie 
Maramureș. 

•Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a 
organizat, în perioada 20 - 24 
februarie, cursul de pregătire 
teoretică în vederea 
reautorizării (autorizării) a 
Electricienilor (gradul I, II și 
III). Cursul este autorizat de 
către ANRE și s-a adresat 
electricienilor care doresc 
prelungirea valabilității 
autorizației ANRE sau care își 
propun să susțină examenul 
de autorizare ANRE. 

•La solicitarea KARELIA 
UPOFLOOR SRL, CCI 
Maramureș a organizat la 
sediul din localitatea 
Satulung a unor cursuri de: 
Auditori interni pentru 
sisteme de management al 
calitatii (conform ISO 19011 
și ISO 9001) și Auditori 
interni pentru sisteme de 
management de mediu 
(conform ISO 19011 și ISO 
14001), precum șide Inițiere 
în sisteme de management 
al calității ISO 9001:2015. 

Martie 

•În perioada 27 februarie - 
9 martie, Camera de Comerț 
și Industrie Maramureș în 

Urmare din pag. a 8-a parteneriat cu Camera de 
Comerț și Industrie a 
României, au organizat o 
nouă serie de curs “EXPERT 
ACHIZIŢII PUBLICE”. 

•Aflat într-un turneu prin 
mai multe județe din țară, 
Excelența Sa Ambasadorul 
Extraordinar și 
Plenipotențiar al Bosniei și 
Herțegovinei, dr. Mile Vasic, 
a făcut o vizită la Camera de 
Comerț și Industrie 
Maramureș, legată de 
potențialul de dezvoltare a 
relațiilor economice și 
comerciale între Bosnia și 
Herțegovina și județul 
Maramureș. 

•În ziua de 2 martie, 
Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș, în 
colaborare cu Serviciul 
Județean Maramureș al 
Arhivelor Naționale, a 
organizat Cafeneaua 
Oamenilor de Afaceri având 
ca temă de dezbatere „De ce 
arhivarea documentelor?” 
Prezentarea a fost făcută de 
către dna Klara Gușeth - Șef 
serviciul județean al 
Arhivelor Naționale, care în 
deschiderea evenimentului a 
făcut o scurtă prezentare a 
Serviciului Județean 
Maramureș al Arhivelor 
Naționale. 

•În 8-9 februarie și 16 
martie s-au desfășurat două 
serii de instruiri privind 
însușirea Noțiunilor 
fundamentale de igienă. În 
prima serie a fost organizată 
instruirea pe modulul 1: 
Servicii de producție, 
depozitare, transport și 
comercializare a alimentelor; 
inclusiv alimentație publică și 
a colectivităților. A doua 
serie de curs, desfășurată în 
data de 16 martie, a avut ca 
tematică alte module din 
acest domeniu: modulul 2: 
Servicii de curățenie în 
unități de asistență 
medicală, colectivități de 

copii și tineri, unități de 
cazare, hoteluri, moteluri, 
cabane etc și modulul 4: 
Servicii de îngrijire corporală. 

•În perioada 27 februarie-
24 martie s-a desfășurat 
prima serie a cursului Cadru 
Tehnic cu atribuții în 
domeniul prevenirii și 
stingerii incendiilor - PSI. 
Cursul se adresează 
angajatorilor 
(administratorilor) și 
lucrătorilor desemnați cu 
răspunderi specifice în 
domeniul prevenirii și 
stingerii incendiilor. Cursul a 
avut o durată de 120 ore din 
care 102 ore pregatire 
teoretică și 18 ore pregatire 
practică și a fost susținut de 
lectori specialiști cu o 
vechime de peste 10 ani în 
cadrul ISU Maramureș. 

•Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș, în 
parteneriat cu Inspectoratul 
pentru Situații de Urgentă 
„Gheorghe Pop de Băsești” 
al Județului Maramureș, a 
organizat în perioada 30-31 
martie, la Centrul de 
Instruire și Marketing al CCI 
Maramureș, prima ediție a 
manifestării expoziționale - 
PREVENT, dedicată 
domeniului de siguranță și 
securitate, având ca și slogan 
„Prevenim, Protejăm și 
Salvăm”. 

Aprilie 

•În perioada 31 martie-2 
aprilie, la invitația conducerii 
Camerei de Comerț și 
Industrie JaszNagykun-
Szolnok, o delegație a 
Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș 
condusă de președintele 
instituției, dl Gheorghe 
Marcaș, a participat la cea de
-a Xll-a ediție a Pelikan Cup. 

•În data de 6 aprilie 2017 s
-a încheiat o nouă serie de 
curs pentru ocupația 
Contabil, curs organizat de 
către Camera de Comerț și 

Industrie Maramureș în 
perioada 14 martie - 6 
aprilie. 

•La cererea mediului de 
afaceri, Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a 
autorizat cursul de Arhivar. 
În perioada 20 martie -12 
aprilie 2017 a fost organizată 
prima serie de curs, cu o 
durată totală de 120 ore, din 
care 40 ore pregătire 
teoretică și 80 ore pregătire 
practică. 

•În data de 19 aprilie, în 
sala de ședințe a Camerei de 
Comerț, Industrie și 
Agricultură Satu Mare, a avut 
loc ședința Consiliului 
Director al Pactului Regional 
Nord-Vest pentru Ocupare și 
Incluziune Socială (PROIS-
NV). CCI Maramureș a fost 
reprezentată de dl. 
Gheorghe MARCAȘ, 
președinte. 

•În data de 25 aprilie la 
Consiliul Județean 
Maramureș a avut loc o 
întâlnire a oamenilor de 
afaceri maramureșeni cu o 
delegație din orașul Nan 
Dong, China, formată din: 
doamna Guo Jinnan - 
președinta femeilor de 
afaceri chineze din România, 
domnul Zhong Chen Jian - 
vicepreședintele Camerei de 
Comerț și Industrie din Nan 
Dong și doamna Pan Fubi - 
reprezentant al Grupului de 
Firme Newopen, general 
manager la Newopen Real 
Estate Invest. Reprezentații 
sectorului economic din 
China au fost însoțiți de dl. 
Adrian Buga - director 
operațional Gift House 
Solutions București, dl. 
Mihail Vornicov - director 
juridic Gift House Solutions 
București și dna Maria Payer 
- reprezentant relații 
internaționale Gift House 
Solutions București. 

Mai 

•Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș în 

Continuare în pag. a 10-a 
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cadrul Academiei de Management 
pentru IMM a organizat în perioada 8 - 
22 mai, o nouă serie de curs „Inspector/
Referent Resurse Umane”. 

•Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș a organizat în perioada 11-
12 mai, ediția a VII-a a Salonului 
„Energii Regenerabile și Alternative” și 
Salonul INVENTICA ediția a XI-a.  

•În perioada 15-19 mai au fost 
organizate două cursuri în domeniul 
gestionării deșeurilor: “Responsabil cu 
Gestionarea Deșeurilor conform legii 
nr. 211/ 2011” și “Specialist în 
domeniul gestionării deșeurilor ”. 

•În data de 16 mai a avut loc, în 
organizarea CCI Maramureș, o întâlnire 
a operatorilor economici 
maramureșeni cu 
reprezentanți ai 
Administrației Județene a 
Finanțelor Publice 
Maramureș (AJFPMM). 

•În data de 25 mai, la 
invitația Camerei de Comerț 
și Industrie Maramureș, 
Excelența Sa dl. Marcin 
Wilczek, Ambasadorul 
Poloniei, a făcut o vizită la 
CCI Maramureș, vizând 
potențialul de dezvoltare a 
relațiilor economice și 
comerciale între Polonia și 
județul Maramureș. 

•În ziua de 31 mai, Camera de 
Comerț și Industrie Maramureș și 
Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi 
Mici și Mijlocii și Cooperație Cluj 
(OTIMMC Cluj-Napoca) au organizat 
Cafeneaua Oamenilor de Afaceri cu 
tema: Programe cu finanțare de la 
bugetul de stat. Start up Nation. 

Iunie 

•În perioada 29 mai-20 iunie, Camera 
de Comerț și Industrie Maramureș a 
organizat o nouă serie de curs pentru 
ocupația “Inspector în domeniul 
securității și sănătății în muncă”. 

•Consilierul juridic al Camerei de 
Comerț și Industrie Maramureș, dna 
Hotea Tivadar Sandra, a participat la 
conferința internațională dedicată 
arbitrajului comercial internațional și 
noilor tendințe în domeniu: „Arbitrii: 
Independență și imparțialitate- Aspecte 
procedurale”, eveniment ce a avut loc 

la București, în data de 21 iunie. 

•De asemenea, domnia sa a 
participat la Conferința ”Noul Proiect 
de Reguli de procedură arbitrală”, 
organizată la București, în data de 22 
iunie, de Curtea de Arbitraj Comercial 
Internațional de pe lângă Camera de 
Comerț și Industrie a României (CCIR). 

Iulie 

•În data de 4 iulie 2017, Camera de 
Comerț și Industrie Maramureș și 
Inspectoratul Teritorial de Muncă 
Maramureș au organizat acțiunea de 
informare și conștientizare 
„Transformarea muncii nedeclarate în 
muncă declarată”, la care au fost 
prezenți agenți economici, 
reprezentanți ai patronatelor și ai 
sindicatelor. 

•În zilele de 6, 7 iulie, CCI Maramureș 
a organizat evenimentul VeteriMar, 
împreună cu mediul universitar, 
instituțional și asociativ, educațional și 
profesional din domeniul medical-
veterinar: USAMV Cluj-Napoca, Colegiul 
Medicilor Veterinari Maramureș, 
Asociația Generală a Medicilor 
Veterinari Maramureș. 

August 

•În data de 22 august, în organizarea 
CCI Maramureș, la Centrul de Instruire 
și Marketing, a avut loc întâlnirea cu 
reprezentații producătorului de MDF 
Korosten, ai Grupului SORBES+ și ai 
firmei Energo Granula SRL. Scopul 
acestei întâlnirii a fost prezentarea și 
promovarea produselor din lemn și 
derivate ale acestora (PAL, MDF, PFL, 
placaj, furnir ș.a.) fabricate de grupul 
Sorbes Ucraina și de Fabrica MDF. 

Septembrie 

•În data 7 septembrie s-a desfășurat 

o nouă serie de instruire privind 
însușirea Noțiunilor fundamentale de 
igienă. 

•Ajuns la cea de-a VII-a ediție, 
Festivalul Internațional Coral “Liviu 
Borlan”, s-a desfășurat la Baia Mare în 
perioada 7- 10 septembrie 2017. 

•În data de 18 septembrie a fost dat 
startul unei noi serii de curs de Arhivar, 
cu o durată totală de 120 ore, din care 
40 ore pregătire teoretică și 80 ore 
pregătire practică. 

•Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș în cadrul Academiei de 
Management pentru IMM a demarat în 
data de 20 septembrie, o nouă serie de 
curs „Inspector/Referent Resurse 
Umane”. 

•În data de 21 septembrie, la Centrul 
de Instruire și Marketing al Camerei de 
Comerț și Industrie Maramureș, a avut 

o întâlnire cu agenții 
economici, organizată de 
Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj 
Napoca, în colaborare cu 
Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș. 

•Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a 
participat cu interes deosebit 
la dezbaterea publică pe 
tema Legii Turismului, ce a 
avut loc la Baia Mare - Palatul 
Administrativ, în data de 21 
septembrie. 

•În data de 26 septembrie a 
avut loc în Baia Mare, la Centrul de 
Instruire și Marketing al Camerei de 
Comerț și Industrie Maramureș, o 
sesiune de instruire cu privire la 
elaborarea și implementarea 
proiectelor finanțate prin Programul 
Orizont 2020 - Instrument pentru IMM-
uri. 

Octombrie 

•Ediția a XXV-a a manifestării Rivulus 
Dominarum a fost organizată în 
perioada 6-8 octombrie și s-a bucurat 
de participarea a 40 de firme din 
Ucraina, Bihor, București, Cluj, 
Dâmbovița, Iași, Maramureș, Salaj și 
Satu Mare. 

•La sediul CCI Maramureș s-a 
desfășurat în perioada 18 septembrie- 
13 octombrie a doua serie a cursului 
Cadru tehnic cu atribuții în domeniul 
prevenirii și stingerii incendiilor PSI. 

Urmare din pag. a 9-a 

Vizita ambasadorului Poloniei la CCI Maramureș, mai 2017  
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•În perioada 16 octombrie
-8 noiembrie, Camera de 
Comerț și Industrie 
Maramureș a organizat o 
nouă serie de curs pentru 
ocupația “Inspector în 
domeniul securității și 
sănătății în muncă”. 

•În perioada 16 octombrie
-9 noiembrie s-a desfășurat o 
nouă serie de curs pentru 
ocupația Contabil, curs 
organizat de către Camera 
de Comerț și Industrie 
Maramureș în cadrul 
Academiei de Management 
pentru IMM-uri. 

•Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș în 
cadrul Academiei de 
Management pentru IMM, în 
colaborare cu Academia TÜV 
Rheinland România, a 
organizat în perioada 23-26 
octombrie următoarele 
cursuri: Auditori interni 
pentru sisteme de 
management ai calității 
(conform ISO 19011 și ISO 
9001) și Auditori interni 
pentru sisteme de 
management de mediu 
(conform ISO 19011 și ISO 
14001). 

•Topul Firmelor din județul 
Maramureș - ediția a XXIV-a 
s-a desfășurat în data de 27 
octombrie, la Centrul de 
Instruire si Marketing al 
Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș. 

•CCI Maramureș a fost 
invitată de Consiliul Județean 
Maramureș să participe la 
sfârșitul lunii octombrie la a 
doua întâlnire a factorilor 
interesați de proiectul 
FoodChains 4 Europe, 
proiect derulat de CJ 
Maramureș în cadrul 
programului INTERREG 
EUROPE. Proiectul este 
implementat de Consiliul 
Județean Maramureș 
împreună cu parteneri din 
Olanda (provincia Flevoland - 

liderul de proiect și Fundația 
AERES GROUP UAS), Bulgaria 
(Fundația Euro Perspectives 
și Universitatea de 
Tehnologie Alimentară 
Plovdiv), Italia (Universitatea 
Catolică del Sacro Cuore 
Milano și Regiunea Emilia 
Romagna – Directoratul 
General pentru Agricultură, 
Vânătoare și Pescuit) și 
Marea Britanie (Consiliul 
Metropolitan Oldham și 
Universitatea Metropolitană 

Manchester). 
Noiembrie 

•Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș și 
Alfasoftware au organizat în 
data de 4 octombrie, 
evenimentul cu tema: 
Soluțiile informatice 
integrate de management, 
condiție esențială pentru 
succesul unei organizații. 

•În perioada 10-15 
noiembrie, a fost organizat 
cursul Specialist în 
Managementul Deșeurilor 
adresat angajaților 
organizațiilor/ persoanelor 
fizice autorizate deținătoare/ 
producătore de deșeuri, ai 
operatorilor economici 
autorizați din punct de 
vedere al protecției mediului 
pentru efectuarea 
operațiunilor de colectare și 
transport deșeuri. 

•Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș în 
cadrul Academiei de 
Management pentru IMM a 

organizat în perioada 13-28 
noiembrie, o nouă serie de 
curs „Inspector/Referent 
Resurse Umane”. 

Decembrie 

•În perioada 8-9 
decembrie a avut loc la 
Centrul de Instruire și 
Marketing cea de a XI-a 
ediție a Târgului firmelor de 
exercițiu „Rivulus 
Dominarum Tineret”. Târgul 
a fost organizat de către 
Colegiul Economic „Nicolae 

Titulescu” din Baia Mare, sub 
patronajul CCI Maramureș și 
s-a adresat elevilor de la 
liceele din filiera tehnologică 
- profil servicii. 

 

2018  Ianuarie 

•În 17 
ianuarie, Camera de Comerț 
și Industrie Maramureș a 
organizat la cerere, un curs 
intensiv de „EXCEL” pentru 
un grup de 6 angajați ai 
Piatră și Nisip SRL. Cursul a 
fost organizat la Complex 
Hotelier Turist Șuior în cadrul 
unui team building al 
societății. 

•Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș și 
Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Maramureș au 
organizat în data de 23 
ianuarie 2018, întâlnirea cu 
tema „Noutăți în domeniul 
legislației muncii”. 

•În perioada 22 ianuarie-5 
februarie, Camera de Comerț 
și Industrie Maramureș în 

parteneriat cu Camera de 
Comerț și Industrie a 
României, a organizat o nouă 
serie de curs de Manager 
proiect la Baia Mare. 

•În perioada 26-28 
ianuarie la Sala Polivalentă a 
CCI Maramureș s-a 
desfășurat o nouă serie de 
curs de pregătire teoretică în 
vederea reautorizării/
autorizării electricienilor. 
Cursul este autorizat de 
către Autoritatea Națională 
de Reglementare în 
Domeniul Energiei (ANRE). 

Februarie 

•În perioada 12 februarie-
5 martie, Camera de Comerț 
și Industrie Maramureș a 
organizat o serie de curs 
pentru ocupația “Inspector 
în domeniul securității și 
sănătății în muncă”. Cursul a 
fost susținut de către 
specialiști în domeniul 
securității și sănătății în 
muncă, inspectori în cadrul 
corpului de control al 
Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Maramureș. 

•Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a 
organizat în data de 13 
februarie, workshop-ul: 
„Protecția Datelor cu 
Caracter Personal” conform 
Regulamentului General 
privind Protecția Datelor 
(RGPD) - Regulamentul (UE) 
2016/679. La curs a răspuns 
un număr de 49 de 
persoane, atât angajați ai 
agenților economici din 
diverse domenii de 
activitate, cât și angajați ai 
instituțiilor publice din județ. 

•Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș în 
cadrul Academiei de 
Management pentru IMM a 
organizat în perioada 14 - 28 
februarie, o nouă serie de 
curs „Inspector/Referent 
Resurse Umane”. 

•CCI Maramureș a 
organizat în 15 februarie 
instruirea privind însușirea 
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noțiunilor fundamentale de igienă, 
pentru servicii de producție, 
depozitare, transport și comercializare 
a alimentelor; inclusiv alimentație 
publică și a colectivităților. La această 
serie de curs au participat 44 persoane. 

•Aflată la a XII-a ediție, expoziția 
Nunta de la A la Z a fost organizată în 
perioada 16-18 februarie la Centrul de 
Instruire și Marketing al Camerei de 
Comerț ș i Industrie Maramureș. 

•În data de 21 februarie, la Oradea a 
avut loc conferința de lansare a 
proiectului Program integrat 
de stimulare a 
antreprenoriatului în mediul 
urban din Regiunea Nord 
Vest”. Parteneri în 
implementarea proiectului 
sunt: Romactiv Business 
Consulting SRL, în calitate de 
lider, Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș și 
Agenția pentru Întreprinderi 
Mici și Mijlocii- Atragere de 
Investiții și Promovare a 
Exportului Cluj Napoca. 

•Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș a organizat cea de-a XV-a 
ediție a manifestării științifice și 
expoziționale MaraMedica, specializată 
în: aparate și instrumentar medical, 
echipamente și instrumentar 
stomatologic, diagnostic și terapie, 
echipamente și instrumentar 
chirurgical, echipamente și dotări 
pentru spitale, articole de unică 
folosință, medicină de recuperare, 
ortopedie, echipamente și instrumentar 
oftalmologic, medicamente, produse 
farmaceutice, farmacia verde, în 
perioada 22-24 februarie. 

Martie 

•În data de 15 martie, s-a desfășurat 
misiunea economică austriaco-română, 
în cadrul căreia s-a prezentat primarilor 
din Maramureș și oamenilor de afaceri 
interesați, o sesiune dedicată 
oportunităților de afaceri în 
gospodărirea comunală. Evenimentul a 
fost organizat de Secția Comercială a 
Ambasadei Austriei în colaborare cu: 
Consiliul Județean Maramureș, Primăria 
Municipiului Baia Mare și Camera de 
Comerț și Industrie Maramureș. 

•În perioada 19 februarie-16 martie 

s-a desfășurat o nouă serie a cursului 
Cadru tehnic cu atribuții în domeniul 
prevenirii și stingerii incendiilor - PSI. 

•În data de 21 martie, la sediul 
Instituție Prefectului Maramureș, a avut 
loc o întâlnire a conducerii județului, a 
reprezentaților mediului de afaceri și a 
instituțiilor de cultură maramureșene 
cu E.S. Andrei Grinkevich, Ambasadorul 
Extraordinar și Plenipotențiar al 
Republicii Belarus. Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a fost 
reprezentată de dl. director general 
Florentin Tuș. 

•În perioada 26-30 martie a fost 
organizat cursul de Specialist în 
Managementul Deșeurilor adresat 
angajaților organizațiilor/persoanelor 
fizice autorizate deținătoare/
producătore de deșeuri, ai operatorilor 
economici autorizați din punct de 
vedere al protecției mediului pentru 
efectuarea operațiunilor de colectare și 
transport deșeuri. 

Aprilie 

•Cafeneaua Oamenilor de Afaceri 
organizată de Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș împreună cu 
Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Maramureș a avut ca temă: 
„Noutăți legislative cu incidență fiscală 
începând cu anul 2018”. 

•În perioada 16 aprilie-14 mai, se 
desfășoară o nouă serie de curs pentru 
ocupația “CONTABIL”, curs 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 10 persoane. 

•În perioada 17 aprilie-16 mai  s-a 
desfășurat o serie de curs de Arhivar, cu 
o durată totală de 120 ore, din care 40 
ore pregătire teoretică și 80 ore 

pregătire practică. Pregătirea practică 
constă în întocmirea unui nomenclator 
arhivistic, a unei lucrări de selecționare, 
a unui registru de evidență curentă, a 
ghidurilor de raft și a unui ghid 
topografic. 

•În data de 24 aprilie, la Cluj-Napoca, 
la USAMV a avut loc Conferința de 
lansare a proiectului Start Up Plus în 
Nord-Vest. La acest eveniment au 
participat din partea CCI Maramureș 
coordonatorul de proiect- dl. Florentin 
Tuș, ofițerul financiar- dna Diana Cheța 
și expertul recrutare grup țintă- dna 
Eugenia Sălăjanu. 

Mai 

•În data de 4 mai, la inițiativa Uniunii 
Naționale a Patronatului 
Român, a fost organizată o 
întâlnire la sediul Prefecturii 
Maramureș, în vederea 
semnării unui acord de 
parteneriat între organizațiile 
patronale și asociațiile 
profesionale din județul 
Maramureș. 

•Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș, 
Consiliul Județean 

Maramureș și Garda Națională 
de Mediu - Comisariatul județean 
Maramureș au organizat în data de 8 
mai, Cafeneaua Oamenilor de Afaceri, 
cu tema: „Gestionarea deșeurilor în 
Maramureș în anul 2018”. 

•Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș a fost alături de 
Inspectoratul Școlar Județean 
Maramureș în organizarea celei de-a 
XVIII-a ediții a Târgului Ofertelor 
Educaționale. Manifestarea s-a 
desfășurat pe două paliere: Expoziția 
ofertelor educaționale, la Centrul 
Comercial VIVO și Proiectul Micii 
Antreprenori, desfășurat la Centrul de 
Instruire și Marketing al CCI 
Maramureș. La deschiderea oficială a 
manifestărilor CCI Maramureș a fost 
reprezentată de directorul general al 
Camerei, dl. Florentin Tuș. La 11 mai, la 
CIM al CCI Maramureș a avut loc 
acțiunea de premiere a micilor 
antreprenori, precum și a cadrelor 
didactice implicate în proiectul 
județean ”Micii antreprenori”. 

•Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș în cadrul Academiei de 
Management pentru IMM a organizat 

Topul firmelor maramureșene, octombrie 2018 
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în perioada 14-29 mai, o 
nouă serie de curs 
„Inspector/ Referent Resurse 
Umane”. 

•Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș în 
parteneriat cu Consiliul 
Județean Maramureș, 
Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență „Gheorghe Pop 
de Băsești” al Județului 
Maramureș și Inspectoratul 
Județean de Poliție 
Maramureș a organizat în 
perioada 24-26 mai, 
manifestarea științifică și 
expozițională ProTehnica. 
Evenimentul s-a desfășurat 
pe două paliere: Expoziția cu 
vânzare, respectiv Salonul 
Prevent, Salonul Energii 
Regenerabile și Alternative și 
Salonul Inventatorilor 
Maramureșeni. 

•Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a 
organizat împreună cu 
Taparo SA în cadrul 
expoziției ProTehnica din 25 
mai, prezentarea cu tema:  
Accesul la noile tehnologii - 
viitorul industriei în 
România. 

Iulie 

•În data de 10 iulie 2018, 
președintele CCI Maramureș, 
dl. ing. Gheorghe MARCAȘ a 
trecut la cele veșnice. Din 
1990  a deținut funcția de 
președinte al Camerei de 
Comerț și Industrie 
Maramureș, concomitent cu 
cea de director general al 
APSA SA. 

•Directorul general al CCI 
Maramureș, dl. Florentin-
Nicolae Tuș devine 
președintele interimer al CCI 
Maramureș. 

August 

•A avut loc Adunarea 
Generală Extraordinară a 
Membrilor Camerei de 
Comerț și Industrie 
Maramureș, desfășurată la 9 
august, la Sala de Conferințe 

a Centrului de Instruire și 
Marketing al CCI Maramureș 
care a avut ca singur punct al 
ordinii de zi alegerea 
Președintelui Camerei de 
Comerț și Industrie 
Maramureș pentru perioada 
2018-2020. A fost ales în 
această funcție dl Florentin-
Nicolae Tuș. 

Septembrie 

•Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a 
organizat în 24 septembrie, 
întâlnirea oamenilor de 
afaceri maramureșeni cu 
reprezentantul Direcției 
Generale Regionale a 
Finanțelor Publice din Cluj-
Napoca. 

•Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a 
organizat cea de a XXVI-a 
ediție a expoziției Rivulus 
Dominarum în perioada 28-
30 septembrie. La 
manifestare au participat 
firme din: Arad, Bihor, 
Brașov, Cluj, Ilfov, Neamț, 
Satu Mare, Suceava, Vaslui, 
municipiul București și 
bineînțeles Maramureș. 

•La Baia Mare și-au dat 
întâlnire coruri și 
personalități incontestabile 
ale muzicii corale la ediția a 
VIII-a a Festivalului 
Internațional Coral care 
poartă numele 
compozitorului Liviu Borlan. 

•În perioada 12 
septembrie-5 octombrie, CCI 
Maramureș a organizat o 
serie de curs pentru ocupația 
de “Inspector în domeniul 
securității și sănătății în 
muncă”. La curs au participat 
12 persoane din diverse 
domenii de activitate. 

•Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș în 
cadrul Academiei de 
Management pentru IMM a 
organizat în perioada 14 
septembrie-2 octombrie, 
cursul „Inspector/Referent 
Resurse Umane”. 

Octombrie 

•A avut loc Topul Firmelor 
ediția a XXV-a. 

•O delegație a CCI 
Maramureș condusă de dl 
președinte Florentin-Nicolae 
Tuș a participat în perioada 5
-6 octombrie la 
evenimentele prilejuite de 
aniversarea a 100 de ani de 
la înființarea Camerei de 
Comerț și Industrie a 
Republicii Moldova. 

•Patronatul Detectivilor 
Particulari din România a 
organizat în perioada 11-14 
octombrie evenimentul 
intitulat Cluster National de 
Intelligence Civil II, care a 
reunit participanți ai acestei 
bresle, dar și oficialități 
locale. 

•În perioada 12-14 
octombrie, la Sala 
Polivalentă a CCI Maramureș 
s-a desfășurat cursul de 
pregătire teoretică în 
vederea reautorizării/ 
autorizării electricienilor. 

•În perioada 22 octombrie-
15 noiembrie s-a desfășurat 
cursul pentru ocupația 
Contabil, curs organizat de 
către Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș în cadrul 
Academiei de Management 
pentru IMM-uri. 

•În perioada 24-26 
octombrie au avut loc Zilele 
Electro Sistem, eveniment de 
tradiție sărbătorit de 
companie alături de 
parteneri de afaceri din 
timpul celor 22 de ani de 
activitate, la care au 
participat și reprezentanții 
CCI Maramureș. 

•Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș și 
Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice 
Maramureș au organizat în 
data de 30 octombrie 
Cafeneaua Oamenilor de 
Afaceri în cadrul căreia au 
fost dezbătute aspecte 
legate de Ordonanța de 

Urgență nr. 28 din 1999, 
privind obligația agenților 
economici de a utiliza 
aparate de marcat 
electronice fiscale, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 

Noiembrie 

•În data de 5 noiembrie, 
peste 50 de angajați Taparo 
SA s-au mobilizat și au donat 
sânge chiar în incinta firmei, 
angajații Centrului de 
Transfuzie Maramureș și ai 
Grupului Ziariștilor Donatori 
de Sânge fiind cei care s-au 
deplasat la Târgu Lăpuș. 

•În perioada 19-23 
noiembrie 2018 a fost 
organizat cursul Specialist în 
Managementul Deșeurilor 
adresat angajaților 
organizațiilor / persoanelor 
fizice autorizate deținătoare/ 
producătoare de deșeuri, 
operatorilor economici 
autorizați din punct de 
vedere al protecției mediului 
pentru efectuarea 
operațiunilor de colectare și 
transport deșeuri. 

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

•La inițiativa conducerii 
CCI Maramureș, în special a 
dlui președinte Florentin 
TUȘ, în zilele de 29-30 
noiembrie s-a organizat o 
întâlnire a echipei camerale, 
team-building, care a avut ca 
scop cunoașterea mai bine a 
celor ce își aduc contribuția 
zi de zi la mai-binele 
instituției. 

•Membrii Camerei se 
prezintă: COZMIRCOM SA. 

•În 29 octombrie a început 
cursul Cadru tehnic cu 
atribuții în domeniul 
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prevenirii și stingerii incendiilor - PSI. 
Decembrie 

•Membrii Camerei se prezintă: 
CORAMET IMPORT-EXPORT SRL. 

•În perioada 26 noiembrie-11 
decembrie, Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș în cadrul 
Academiei de Management pentru 
IMM-uri a organizat o nouă serie de 
curs “Expert achiziții publice”. 

•În luna decembrie CCI Maramureș a 
fost gazda colindătorilor de la firma 
Eaton Electro Producție SRL din Sîrbi. 

•Pe 5 decembrie, la Centrul de 
Instruire și Marketing al Camerei de 
Comerț și Industrie Maramureș, a avut 
loc un concert de colinde susținut de 
Corala Armonia din Baia Mare. 
Evenimentul a fost unul caritabil și a 
fost organizat de clubul Rotary Baia 
Mare, în colaborare cu Camera de 
Comerț și Industrie Maramureș.  

 

2019  Ianuarie 

•În contextul 
preluării președinției Uniunii Europene 
de către România și la invitația 
Institutului pentru Studii Estice din 
Varsovia o delegație a Maramureșului 
din care au făcut parte președintele 
Consiliului Județean, dl. Gabriel Zetea și 
președintele CCI Maramureș, dl. 
Florentin Nicolae Tuș, s-a aflat în 
perioada 24-25 ianuarie în Polonia. 

•Cu ocazia expoziției „Fabricat în 
Moldova”, în perioada 29 ianuarie-1 
februarie, Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a organizat o 
misiune economică în Republica 
Moldova la invitația Camerei de Comerț 
și Industrie a Republicii Moldova. 

Februarie 

•În perioada 14 ianuarie-7 februarie s
-a desfășurat cursul de „Arhivar”, cu o 

Urmare din pag. a 13-a durată totală de 120 ore, din care 40 
ore pregătire teoretică și 80 ore 
pregătire practică. 

•Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș și Administrația Județeană 
a Finanțelor Publice Maramureș au 
organizat în data de 7 februarie 
Cafeneaua Oamenilor de Afaceri cu 
tema: „Noutăți fiscale 2019”. 

•În perioada 22-24 februarie, Camera 
de Comerț și Industrie Maramureș a 
organizat târgul de nunți și evenimente 
Nunta de la A la Z, aflat la ediția a XIII-a. 

•În data de 25 februarie o delegație a 
CCI a Republicii Moldova, condusă de dl 
vicepreședinte Mihai Bilba, însoțit de 
dna Carolina Chiper - șefa 
departamentului de Târguri Expoziții a 
aceleiași instituții s-au aflat la Baia 
Mare într-o vizită de lucru în vederea 
pregătirii împreună cu CCI Maramureș a 
primei ediții a manifestării 
expoziționale „Fabricat în Republica 
Moldova”. 

•La începutul anului Camera de 
Comerț și Industrie Maramureș a 
organizat o nouă serie de curs pentru 
ocupația “Inspector în domeniul 
securității și sănătății în muncă”. La curs 
a participat un număr de 18 persoane, 
din diverse domenii de activitate. 

Martie 

•În perioada 28 februarie-2 martie, 
Camera de Comerț și Industrie 
Maramreș a organizat cea de a XVI-a 
ediție a manifestării științifice și 
expoziționale Maramedica 2019. Co-
organizatorii manifestării științifice au 
fost Colegiul Medicilor Maramureș și 
Colegiul Medicilor Dentiști Maramureș, 
iar parteneri: Ordinul Asistenților 
Medicali Generaliști, Moașelor și 
Asistenților Medicali din România, Filiala 
Maramureș, precum și Ordinul 
Tehnicienilor Dentari din România - 
Filiala Maramureș, Direcția de Sănătate 
Publică Maramureș, Societatea 
Județeană de Medicina Familiei 
Maramureș și Spitalul Județean de 
Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare. 

•Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș în cadrul Academiei de 
Management pentru IMM a organizat 
în perioada 18 februarie-5 martie, 
cursul de „Inspector/ Referent Resurse 
Umane”. 

•Membrii Camerei se prezintă: 

ELECTRO SISTEM GRUP. 

•Centrul Național de Dezvoltare a 
Învățământului Profesional și Tehnic a 
organizat evenimentul de consultare și 
informare "Provocări și perspective 
privind dezvoltarea ÎPT", desfășurat în 
perioada 28 februarie-2 martie, în 
județul Sibiu, organizat în cadrul 
proiectului ”Cadrul strategic pentru 
infrastructura educațională și sprijin în 
planificareastrategică a educației și 
formării profesionale - INFRAED”. 
Proiectul a fost cofinanțat din Fondul 
Social European (FSE) prin Programul 
Operațional Capacitate Administrativă 
(POCA) și se implementează cu sprijin și 
asistență tehnică din partea Băncii 
Mondiale. Reprezentanții CCI 
Maramureș au fost prezenți la Sibiu. 

Aprilie 

•Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș în cadrul Academiei de 
Management pentru IMM a organizat 
în perioada 1-16 aprilie 2019, cursul de 
„Inspector/ Referent Resurse Umane” 
pentru un număr de 16 persoane. 

•Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș și Administrația Județeană 
a Finanțelor Publice Maramureș au 
organizat în data de 2 aprilie, la Centrul 
de Instruire și Marketing al CCI 
Maramureș, o întâlnire în cadrul 
Cafenelei Oamenilor de Afaceri, cu 
tema ”Închiderea exercițiului financiar 
2018”. 

•În 16 aprilie a avut loc la Miskolc 
întâlnirea președinților Camerelor de 
Comerț și Industrie care fac parte din 
Asociația Camerelor de Comerț din 
Euroregiunea Carpatică. La întâlnire au 
participat președinții Camerelor de 
Comerț și Industrie din Ungaria (județul 
Borsod-AbaujZemplen), Slovacia 
(Kosice), Ucraina (Camera de Comerț și 
Industrie din Transcarpatia și din 
regiunea Lvov), Polonia (Rzeszow). 
România a fost reprezentată de județul 
Maramureș prin președintele Camerei 
de Comerț și Industrie Maramureș, dl. 
Florentin-Nicolae Tuș. 

•O primă discuție cu privire la 
implementarea proiectului HUSKROUA/ 
1702 ”Promotion of Crafts and 
Gastronomy, as relevant components 
of the cultural heritage of the 
Carpathian Euroregion” (KRA’GAS) a 
avut loc în 16 aprilie, când o delegație a 
Camerei de Comerț și Industrie 

100 de ani de la înființarea CCI a Republicii 
Moldova, octombrie 2018  
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Maramureș s-a întâlnit la 
Miskolc cu echipa de proiect 
a Camerei de Comerț și 
Industrie Borsod-Abauj-
Zemplen. Din partea Camerei 
de Comerț și Industrie 
Maramureș au participat 
președintele, dl. Florentin- 
Nicolae Tuș, managerul 
general al proiectului dna 
Diana Cheța - manager 
financiar al acestui proiect și 
dra Oana Dulf, responsabil 
date economice. 

•Membrii CCI Maramureș 
se prezintă: Delta 
Engineering Automation SRL. 

•17 aprilie 2019. Consiliul 
Județean Maramureș, 
Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș, 
Asociația Întreprinzătorilor 
Maramureș și CEC Bank au 
organizat un eveniment de 
promovare a produselor și 
serviciilor dedicate 
Autorităților Administrației 
Publice Locale (AAPL) și 
Întreprinderilor Mici și 
Mijlocii (IMM). 

Mai 

•În perioada 15-28 mai, 
Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a 
organizat o nouă serie de 
curs “Expert achiziții 
publice”. 

•CCI Maramureș prin dna 
Tatiana Sasu, organizator 
formare, a participat la Cluj-
Napoca, în perioada 17-19 
mai, la seminarul de instruire 
pentru organizarea PRAI, 
organizat pentru membrii 
Consorțiului Regional al 
Regiunii de Dezvoltare Nord-
Vest. 

•21 mai. Președintele 
Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș, 
Florentin-Nicolae Tuș, a 
primit vizita oficială a 
Ambasadorului Republicii 
Africii de Sud, E.S. Jabu 
Mbalula, la sediul instituției 
camerale. Excelența Sa a fost 

însoțit de dl Tiba Bethwell, 
Prim Secretar și dna 
Veronica Nicolae, secretar 
social al Ambasadei. 

•Camera de Comerț și 
Industrie a României (CCIR), 
în parteneriat cu Autoritatea 
Națională pentru Formare 
Profesională Inițială în 
Sistem Dual din România, a 
organizat în 21 mai, o 
conferință de presă pe tema 
îmbunătățirii sistemului de 

formare profesională în 
sistem dual în țara noastră. 

•Începând din luna iunie, 
Centrul de Instruire și 
Marketing al Camerei de 
Comerț și Industrie 
Maramureș poartă numele 
regretatului președinte al 
Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș, ing. 
Gheorghe Marcaș. Hotărârea 
a fost adoptată în 
unanimitate în data de 22 
mai 2019, în cadrul ședinței 
Adunării Generale a 
Membrilor Camerei de 
Comerț și Industrie 
Maramureș. 

•La Centrul de Instruire și 
Marketing al Camerei de 
Comerț și Industrie 
Maramureș s-a desfășurat în 
perioada 23-24 mai a doua 
ediție a singurului târg tehnic 
organizat în județul nostru, 
Protehnica. Manifestarea 
științifică și expozițională 
dedicată tehnologiilor și 
echipamentelor industriale a 

fost organizată de Camera 
de Comerț și Industrie 
Maramureș în parteneriat cu 
Consiliul Județean 
Maramureș, Inspectoratul 
pentru Situații de Urgență 
”Gheorghe Pop de Băsești”, 
Ordinul Arhitecților Filiala 
Nord Vest și Societatea 
Inventatorilor din România. 
Partenerul principal al ediției 
a fost Nova Power&Gas, 
furnizor de curent și gaz din 
Cluj-Napoca. 

•Președintele Camerei de 
Comerț și Industrie 
Maramureș, Florentin-
Nicolae Tuș, și președintele 
Camerei de Comerț și 
Industrie a Republicii 
Moldova, Sergiu Harea, au 
semnat în 30 mai, la 
Chișinău, acordul de 
parteneriat pentru 
organizarea, în municipiul 
Baia Mare, a expoziției 
“Republica Moldova 
prezintă”. Evenimentul va 
avea loc la finalul lunii 
septembrie, în cadrul 
expoziției de bunuri de larg 
consum “Rivulus 
Dominarum”, ce va fi 
organizată în parteneriat cu 
Consiliul Județean 
Maramureș. 

•Membrii CCI Maramureș 
se prezintă: AC HELCOR Baia 
Mare. 

•Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a fost, 
în luna mai, co-organizator al 
celei de-a XIX-a ediții a 
Târgului Ofertelor 
Educaționale. Centrul de 
Instruire și Marketing 
”Gheorghe Marcaș” al 
Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș a 
găzduit acțiunea de premiere 
a micilor antreprenori, 
precum și a cadrelor 
didactice implicate în 
proiectul județean “Micii 
antreprenori”. Peste 140 de 
elevi, alături de 50 de cadre 
didactice de la unități școlare 

din Baia Mare, Seini, Șișești, 
Rogoz și Tăuții Măgherăuș au 
primit diplome și felicitări 
din partea organizatorilor. 

•În perioada 8-30 mai 2019 
s-a desfășurat cursul pentru 
ocupația de Contabil, curs 
organizat de către Camera de 
Comerț și Industrie 
Maramureș în cadrul 
Academiei de Management 
pentru IMM-uri. 

Iunie 

•Membrii CCI Maramureș 
se prezintă: Policlinica Sfânta 
Maria. 

•Membrii CCI Maramureș 
se prezintă: Păstrăvăria ALEX. 

•În perioada 29 mai-13 
iunie, Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a 
organizat o nouă serie de 
curs pentru ocupația 
“Inspector în domeniul 
securității și sănătății în 
muncă”. 

Iulie - August 

•Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a 
lansat la începutul lunii iulie 
noul său site de prezentare - 
www.ccimm.ro. Cu o 
interfață atractivă și grafică 
nouă, toate serviciile și 
informațiile detaliate ale 
instituției camerale vor 
putea fi accesate de acum 
înainte mult mai rapid, la o 
distanță de doar o apăsare 
de buton. 

•Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș în 
parteneriat cu Primaria 
Municipiului Sighetu 
Marmației au organizat în 
perioada 9-11 august, prima 
ediție a expoziției de bunuri 
de larg consum Expo 
Marmația. 

•Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș în 
parteneriat cu Inspectoratul 
Teritorial de Muncă 
Maramureș au organizat în 
18 iulie, la Centrul de 
Instruire și Marketing 
”Gheorghe Marcaș” 
Cafeneaua Oamenilor de 

Urmare din pag. a 14-a 
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Afaceri. Seminarul de informare, ce a 
avut ca temă principală ”Codul Muncii”, 
a reunit aproximativ 35 de 
reprezentanți ai mediului de afaceri din 
județul Maramureș. 

•În zilele de 16 și 17 iulie, a fost 
organizată a XVII-a ediție a concursului 
național de eseuri pe teme de 
consiliere în carieră și în viață pentru 
elevi “Next Generation”, scopul 
principal fiind reducerea numărului de 
șomeri în rândul populației tinere. 

•Membrii CCI Maramureș se prezintă: 
Complexul Turist Șuior. 

•În 19-20 august s-au organizat 
instruiri la sediul CCI Maramureș pe 
două module, pentru angajații Direcției 
Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Maramureș la care 
au participat angajații din toate centrele 
sociale ale DGASPC Maramureș, 
bucătari, magazineri, administratori, 
îngrijitori spații-curățenie. 

•Camera de Comerț și Industrie a 
României cu sprijinul Camerei de 
Comerț și Industrie Cluj și al Primăriei 
Municipiului Cluj-Napoca au organizat 
în 7 august 2019, în fața Facultății de 
Științe Economice și Gestiunea 
Afacerilor din cadrul Universității Babeș
-Bolyai din Cluj-Napoca, ceremonia de 
dezvelire a statuii Generalului 
Gheorghe Mărdărescu. La eveniment a 
fost prezent și președintele Camerei de 
Comerț și Industrie Maramureș, dl 
Florentin-Nicolae Tuș. 

•Președintele Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș, dl Florentin- 
Nicolae Tuș, s-a întâlnit în data de 29 
august, la sediul instituției camerale cu 
o delegație a Camerei de Comerț și 
Industrie a Republicii Moldova. Scopul 
întâlnirii a vizat ultimele aspecte 
organizatorice cu privire la 
desfășurarea primei ediție a expoziției 
”Republica Moldova prezintă” în cadrul 
Rivulus Dominarum. 

Septembrie 

•În prezența delegațiilor camerale din 
Szolnok, Trnava, Miskolc, Cernăuți, 
precum și CCI a Republicii Moldova, 
expoziția Rivulus Dominarum, 
organizată de CCI Maramureș a debutat 
în data de 27 septembrie. Evenimentul 
a cuprins: parafarea unui acord bilateral 
între Maramureș și raionul Strășeni, un 

Urmare din pag. a 15-a forum economic bilateral, precum și 
expoziția cu vânzare de bunuri de larg 
consum. 

•Membrii CCI Maramureș se 
prezintă: EPUROM SA, 

•În perioada 6-8 septembrie s-a 
desfășurat cea de-a IX-a ediție a 
Festivalului Internațional Coral ”Liviu 
Borlan” Baia Mare. Camera de Comerț 
și Industrie Maramureș, este partener 
permanent al Coralei Armonia și al 
Festivalului Coral Internațional ”Liviu 
Borlan”, o manifestare internațională 
care propune băimărenilor un regal 
coral de excepție. La această ediție au 
participat 5 formații corale din Cehia, 
Slovacia, Ungaria și România. 

•La invitația președintelui Camerei 
de Comerț și Industrie Jász-Nagykun-
Szolnok (Ungaria), dl. Andras Sziraki, o 
delegație a CCI Maramureș condusă de 
dl. președinte Florentin-Nicolae Tuș a 
fost prezentă în 19 septembrie la 
evenimentele festive care au marcat un 
sfert de secol de activitate a instituției 
camerale din Szolnok. 

•Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș a organizat următoarele 
cursuri: Inspector/ Referent Resurse 
Umane (9-24 septembrie), Cursuri de 
pregătire teoretică în vederea 
prelungirii autorizației de Electrician și 
de pregătire teoretică în vederea 
reautorizării / autorizării Electricienilor 
(gradul I, II și III) (13-15 septembrie), 
curs Excel pentru 41 de salariați ai unei 
firme membre a CCI Maramureș (23-30 
septembrie). 

•13 septembrie. Președintele CCI 
Maramureș, dl. Florentin-Nicolae Tuș, a 
acordat Policlinicii Sfânta Maria 
reprezentată de dr. Ioan Blăjan, 
fondatorul Policlinicii Sf. Maria, 
însemnul instituției camerale, dovada 
aprecierii pentru această unitate 
medicală care, de-a lungul a două 
decenii, s-a dovedit a fi un etalon și un 
reper pentru comunitatea 
maramureșeană, în domeniul sănătății. 

•La invitația conducerii Asociației 
Întreprinzătorilor Maghiari din 
Maramureș, președintele CCI 
Maramureș, dl. Florentin-Nicolae Tuș, a 
participat în 20 septembrie la ședința 
AÎMM, întâlnire inclusă în programul 
Főtér Fesztivál (Zilele Maghiare 
Băimărene). 

Octombrie 

•O delegație a Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș, condusă de 
președintele Florentin-Nicolae Tuș, a 
participat în perioada 3-5 octombrie la 
Cernăuți (Ucraina), la expoziția 
internațională ”Produs în Euroregiunea 
Prutul de Sus”. Invitația a fost lansată 
de către președintele Camerei de 
Comerț și Industrie Cernăuți, dl. Vasyl 
Lyakhovici. 

•În data de 14 octombrie, 
președintele CCI Maramureș, Florentin-
Nicolae Tuș, a participat la festivitatea 
de deschidere a acțiunilor dedicate 
Centenarului Colegiului Național 
”Gheorghe Șincai” Baia Mare. 

•Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș a premiat și în acest an 
excelența în afaceri, în cadrul Topului 
Firmelor Maramureșene, eveniment 
dedicat companiilor care prin 
rezultatele lor reușesc să aducă plus-
valoare economiei județului, eveniment 
ajuns la a XXVI-a ediție. 

•Membrii CCI Maramureș se prezintă: 
SFARA TOURS SRL. 

•Zilele Electro Sistem Baia Mare. Dl. 
Florentin-Nicolae Tuș fost prezent în 23 
octombrie, la Biblioteca Județeană 
”Petre Dulfu”, la lansarea cărții 
”Memoria ca formă de justiție. 
Memorialul Sighet, istoria represiunii 
comuniste din România”, un eveniment 
cu încărcătură istorică și culturală 
pentru comunitatea maramureșeană. 

•În 25 octombrie a avut loc întâlnirea 
oficială dintre reprezentanții 
Ambasadei Republicii China în 
București, prin Excelența Sa, dna 
ambasador Jiang Yu și reprezentanții 
Consiliului Județean Maramureș, ai 
Guvernului în teritoriu, precum și 
oameni de afaceri locali. La întâlnire a 
fost prezent și dl. Florentin-Nicolae Tuș, 
președintele CCI Maramureș, care a 
prezentat situația economică bilaterală. 

•La sediul Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș a avut loc în 30 
octombrie, seminarul ”Eficiență 
energetică prin standardul SR EN ISO 
50001:2019”. 

•În 30 septembrie a început o serie a 
cursului “Cadru tehnic cu atribuții în 
domeniul prevenirii și stingerii 
incendiilor- PSI”. Cursul s-a finalizat în 
25 octombrie 2019. 

•În perioada 21-31 octombrie 2019, 
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Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș în 
cadrul Academiei de 
Management pentru IMM-
uri a organizat o noua serie 
de curs “Expert achiziții 
publice”, la care a participat 
un număr de 21 de 
persoane. 

•Cu ocazia invitației 
lansate de către CCI Brașov și 
TradeX - Transfer Afaceri 
(singura organizație din estul 
Europei care oferă cursuri 
IBBAUniversity), CCI 
Maramureș a particpat în 
perioada 23-26 octombrie 
2019 la Brașov, la cursul de 
Specializare în vânzare, 
cumpărare, transfer afaceri. 
Cursul a vizat extinderea 
portofoliului de activități 
camerale cu un nou serviciu- 
transfer de afaceri. 

•În perioada 30 
septembrie-17 octombrie, 
Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a 
organizat o nouă serie de 
curs pentru ocupația 
“Inspector în domeniul 
securității și sănătății în 
muncă.” 

•Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a 
demarat implementarea 
unui nou proiect care are în 
prim-plan promovarea 
meșteșugurilor și a 
gastronomiei în 
Euroregiunea Carpatica, 
Proiectul KRA’GAS. 

Noiembrie 

•4 noiembrie. Eveniment 
de o importanță majoră 
pentru educația din 
România, Gala Centenarului 
la Universitatea Babeș Bolyai 
din Cluj-Napoca, instituție 
academică a marcat un secol 
de la fondarea ei, fiind prima 
instituție românească de 
învățământ superior la Cluj. 
CCI Maramureș prin dl. 
președinte Florentin-Nicolae 
TUȘ a oferit dnei prof. univ. 

dr. Mihaela Luțaș, distincția 
CCI Maramureș în semn de 
apreciere pentru un secol de 
educație și prestigiu. 

•Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș în 
cadrul Academiei de 
Management pentru IMM a 
organizat în perioada 6-21 
noiembrie, cursul „Inspector/
Referent Resurse Umane”. 

•15 noiembrie. Camera de 
Comerț și Industrie 
Maramureș a participat prin 
dl. președinte Florentin 
Nicolae Tuș la un eveniment 
marcant pentru comunitate 

și pentru procesul 
educațional din județ. 
Colegiul Economic “Nicolae 
Titulescu” Baia Mare a 
aniversat 60 de ani de 
învățământ economic 
maramureșean, de 
competitivitate și educație 
modernă. 

•CCI Maramureș a 
organizat în zilele de 22 și 23 
noiembrie întâlnirea anuală 
festivă a angajaților CCI 
Maramureș, în cadrul mirific 
al cabanei de la Turist Șuior. 

•22-23 noiembrie, team 
building: Dezvoltarea 
abilităților de comunicare și 
lucru în echipă, organizat la 
cerere pentru un grup de 16 
angajați ai unei firme din 
Cehu Silvaniei, producător 
de elemente curbate, din 
placaj curbat și din lemn 
masiv curbat. 

•Președintele CCI 

Maramureș, dl. Florentin-
Nicolae Tuș și directorul 

Târguri Promovare din cadrul 

instituției camerale, dl. 

Adrian Nicolaescu, au 
participat în 25 noiembrie, în 

Bekescsaba (Ungaria), la 

evenimentul festiv ocazionat 

de împlinirea a 20 de ani de 
la înființarea Secțiunii 

Maghiară-Română a Camerei 

de Comerț și Industrie a 

Ungariei. 

•La invitația Camerei de 
Comerț și Industrie Borsod-

Abaúj-Zemplén, președintele 

CCI Maramureș, dl. Florentin

-Nicolae Tuș și directorul 
economic, dna Diana Cheța 

au participat în perioada 28-

29 noiembrie, la Miskolc 

(Ungaria), la mai multe 
întâlniri de lucru și la un 

eveniment aniversar al CCI 

din Miskolc. 

•Membrii CCI Maramureș 
se prezintă: TechnoCAD SA. 

Decembrie 

•Centrul de Instruire și 
Marketing “Gheorghe 

Marcaș” al Camerei de 

Comerț și Industrie 

Maramureș a găzduit în 
perioada 6-7 decembrie cea 

de-a XIII-a ediție a Târgului 

Firmelor de Exercițiu (TFE) 

“Rivulus Dominarum 

Tineret”. La această ediție au 
participat 145 de firme de 

exercițiu, dintre care 59 cu 

stand. 

•Membrii CCI Maramureș 
se prezintă: Andana Pan SRL 

•La invitația primarului 
municipiului Baia Mare, dl. 
Cătălin Cherecheș, 
președintele CCI Maramureș, 
dl. Florentin-Nicolae Tuș a 
participat în 6 decembrie, la 
ședința extraordinară a 
Consiliului Local Baia Mare, 
în cadrul căreia s-a acordat 
titlul de ”Cetățean de onoare 
al municipiului Baia Mare” 
președintelui Academiei 
Române și rectorului 
Universității Babeș-Bolyai, dl. 
acad. prof. univ. dr. Ioan-
Aurel Pop”. 

•Corul societății Eaton 
Electro Producție SRL Sîrbi 
ne-a colindat în data de 10 
decembrie, la Centrul de 
Instruire și Marketing 
“Gheorghe Marcaș” al 
Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș. 

•24 decembrie. A avut loc 
ședința extraordinară a 
Consiliului Local al 
municipiului Baia Mare în 
cadrul căreia generalul de 
brigadă, dl. Marin Bancoș, 
șeful Oficiului Județean de 
Telecomunicații Speciale 
(STS) a primit titlul de 
Cetățean de Onoare al 
municipiului Baia Mare. 

•Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a fost 
partener al Televiziunii 
Române în realizarea 
emisiunii ”Femei de 10, 
Bărbați de 10”. 

•Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a 
răspuns invitației Direcției 
Județene pentru Sport și 
Tineret pentru a face parte 
din juriul care a desemnat 
voluntarii și sportivii anului 
2019. 

 

2020  Ianuarie 

•În 
perioada 13-30 ianuarie, 
Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a 
organizat o nouă serie de 
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curs pentru ocupația “Inspector în 
domeniul securității și sănătății în 
muncă”. 

•În perioada 20-23 ianuarie a fost 
organizată o nouă serie de curs 
“Noțiuni fundamentale de igienă” pe 
următoarele module: Servicii de 
producție, depozitare, transport și 
comercializare a alimentelor; inclusiv 
alimentație publică și a colectivităților; 
Servicii de îngrijire corporală 
(cosmetică, frizerie, coafură, 
manichiură, pedichiură, masaj etc.); 
Servicii tip dezinfecție, dezinsecție, 
deratizare. 

•Președintele Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș, dl. 
Florentin-Nicolae Tuș, a 
participat în 28 ianuarie, în sala 
de conferințe Millenium I, la 
întâlnirea cu Ambasadorul 
Extraordinar și Plenipotențiar al 
Republicii Belarus în România, 
Excelența Sa Andrei Grinkevich. 
La discuții au fost prezenți 
primarul municipiului Baia Mare, 
dl. Cătălin Cherecheș, prefectul 
județului Maramureș dl. Nicolae-
Silviu Ungur, vicepreședintele CJ 
Maramureș, dl. Ioan Doru Dăncuș, 
alături de reprezentanți ai comunității 
de afaceri. 

•Membrii CCI Maramureș se prezintă: 
Optibelt Power Transmission SRL. 

•Președintele CCI Maramureș, dl. 
Florentin-Nicolae Tuș și directorul 
Târguri Promovare, dl. Adrian 
Nicolaescu au participat în data de 31 
ianuarie la ședința festivă a Senatului 
Universității Tehnice din Cluj-Napoca, 
cu prilejul decernării titlului de Doctor 
Honoris Causa domnului acad. Ioan-
Aurel Pop. 

Februarie 

•În perioada 13 ianuarie-4 februarie s
-a desfășurat o nouă serie de curs 
pentru ocupația de Contabil. 

•În 3 februarie, a avut loc conferința 
de lansare a proiectului KRA’GAS- 
Promovarea meșteșugurilor și a 
gastronomiei, 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 

Urmare din pag. a 17-a Maramureș a fost reprezentat prin dl 
președinte Florentin-Nicolae Tuș. 

•În 5 februarie Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș în colaborare cu 
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-
Vest au organizat, la sediul instituției 
camerale, o acțiune de promovare a 
conceptului de Strategie de Specializare 
Inteligentă a regiunii în județul 
Maramureș. 

•Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș în cadrul Academiei de 
Management pentru IMM a organizat 
în perioada 10-25 februarie o nouă 
serie de curs „Inspector/Referent 
Resurse Umane”. 

•10 februarie-6 martie: O nouă serie 

de curs Cadru tehnic PSI a fost 
organizată de către CCI Maramureș 
pentru un grup de 14 angajați ai 
operatorilor economici și instituțiilor 
publice locale. 

•CCI Maramureș a organizat în data 
de 14 februarie 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. 

•17 februarie-13 martie: Având în 
vedere importanța și actualitatea temei 
Protecția datelor cu caracter personal, 
a fost organizată o serie de curs 
“Responsabil cu Protecția Datelor cu 
Caracter Personal”. 

•În perioada 24-27 februarie 2020 a 
fost organizată o altă serie de curs 
Noțiuni Fundamentale de Igienă. 

•27-29 februarie, Centrul de Instruire 
și Marketing Gheorghe Marcaș al CCI 
Maramureș a devenit neîncăpător 
pentru expozanții și personalul din 

domeniul medical ai ediției a XVII-a 
Maramedica. 

•28 februarie, 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. Proiectul este 
implementat de ARIES Transilvania în 
parteneriat cu Transilvania IT Cluster și 
Know! 

•Ca la fiecare început de an, capul de 
afiș al manifestărilor expoziționale 
organizate de instituția camerală l-a 
ținut ediția a XIV-a a Expoziției cu 
vânzare Nunta de la A la Z, desfășurată 
la Value Center. 

•Membrii CCI Maramureș se prezintă: 
Atena Lux SRL. 

•CCI Maramureș și partenerul 
Radio Social FM au dat startul 
unui buletin economic 
săptămânal, în cadrul căruia 
interlocutorul ”de serviciu” este 
președintele instituției camerale 
dl. Florentin-Nicolae Tuș. 
Martie 

•2-6 martie au avut loc cursurile 
pentru de Auditor intern pentru 
Sisteme de Management: Calitate 
(SR EN ISO 9001:2015), Mediu (SR 

EN ISO 14001:2015) și SSM (SR ISO 
45001:2018) conform cu SR EN ISO 
19011:2018. Aceste cursuri au fost 
organizat de către CCI Maramureș în 
colaborare cu TUV Rheinland România 
pentru un grup de 18 angajați ai 
agenților economici maramureșeni, 
preponderent membri ai Camerei de 
Comerț și Industrie Maramureș. 

•Curs Lean Manufacturing 6-7 martie. 
CCI Maramureș în colaborare cu DEKRA 
Certification au organizat cursul de 
Lean Manufacturing pentru un grup de 
15 angajați ai unui operator economic 
din Cehu Silvaniei. 

•17 martie, mediul de afaceri 
propune Guvernului României, prin 
CCIR și Camerele de Comerț și Industrie 
Județene măsuri imediate pentru a 
diminua efectele economice negative 
generate de COVID-19. 

Aprilie 

•În 30 aprilie, președintele CCI 
Maramureș, Florentin-Nicolae Tuș, a 
avut o întrevedere cu ing. Ioan Filip, 

Vizita ambasadorului din Belarus în Maramureș,  
ianuarie 2020  

Continuare în pag. a 19-a 
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proprietar și președinte al 
Consiliului de Administrație 
al Grupului TAPARO, 
membru al instituției 
camerale. În contextul 
pandemiei generată de 
COVID 19, a fost adus în 
discuție planul de dezvoltare 
al firmelor Grupului TAPARO, 
cu precădere pe divizia 
dispozitive medicale și 
echipamente clinice de 
protecție individuală. 

Mai 

•În perioada 5-13 mai, 
Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș și 
Consiliul Județean 
Maramureș, împreună cu 
Primăria Municipiului Baia 
Mare au demarat o serie de 
întâlniri cu reprezentanții 
comunității de afaceri. 

•Președintele Camerei de 
Comerț și Industrie 
Maramureș, Florentin-
Nicolae Tuș, a participat în 
data de 26 mai 2020, la 
dezbaterea publică online 
privind sprijinirea IMM-urilor 
”Europa mai aproape de 
oameni”, organizată de 
Centrul Europe Direct 
Maramureș. Ce face UE 
pentru a promova și pentru a 
dezvolta sectorul IMM, 
exemple de inovare, 
programe structurale pentru 
IMM, adaptarea 
programelor universitare la 
cerințele de pe piața muncii 
au fost câteva dintre 
subiectele abordate în cadrul 
dezbaterii publice. 

Iunie 

•În perioada 2-30 iunie s-a 
desfășurat o serie de curs 
online, Cadru tehnic cu 
atribuții în domeniul 
prevenirii și stingerii 
incendiilor. 

•Tot online s-a desfășurat 
în perioada 10-30 iunie 
cursul pentru ocupația 
Contabil. 

•Camera de Comerț și 

Urmare din pag. a 18-a Industrie Maramureș a 
organizat în data de 16 iunie, 
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. 

•Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a 
organizat în data de 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. 

•La cererea operatorilor 
economici au fost 
organizate în perioada 26-
30 iunie, respectiv 13-16 
iulie două serii de cursuri 
Noțiuni Fundamentale de 
Igienă. 

Iulie 

•La Centrul de Instruire și 
Marketing ”Gheorghe 

Marcaș” s-a desfășurat la 1 
iulie, 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. 

•În perioada 3-24 iulie s-a 

desfășurat un nou curs 
practic de 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. 

•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. 

•În perioada 6-16 iulie, 
Camera de Comerț și 

Industrie Maramureș a 
organizat prima serie de curs 
online - “Responsabil de 
mediu”. 

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

•Președintele Camerei de 
Comerț și Industrie 
Maramureș, Florentin-
Nicolae Tuș, a răspuns în 
data de 8 iulie, întrebărilor 
despre provocările din lumea 
economică globală afectată 
de pandemia COVID19, într-
un talk-show moderat de 
dna Viorica Pârja la postul 
local de televiziune TL+ 
Maramureș. 

•Președintele CCI 
Maramureș, Florentin-
Nicolae Tuș, a avut în data 
de 17 iulie, o consultare la 
sediul instituției camerale cu 
președintele Camerei de 
Comerț și Industrie România-
China, dl. Nicolae Vasilescu, 
în vederea consolidării 
relației interinstituționale și 
susținerii mediului de afaceri 
pe care cele două instituții 
camerale îl reprezintă. Din 
delegația CCIRC a făcut parte 
și Florin Bancoș, președintele 
filialei Maramureș a Camerei 
de Comerț și Industrie 
România-China. 

•La cererea unui important 
membru al Camerei de 
Comerț și Industrie 
Maramureș, în perioada 29-
31 iulie 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, în regim 
online. 

•Asociația Antileucemie 
Maramureș și CCI 
Maramureș au donat 1.000 
de măști FFP3, Secției de 
Hematologie a Spitalului 
Județean.  

Reprezentanții CCI Româno-Chineză au vizitat CCI Maramureș, 
iulie 2020  
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Pentru a reuși în cei 30 de ani de 
existență să ne respectăm rolul și 
misiunea dedicate mediul de afaceri, 
să generăm continuitate, să ne 
îndeplinim proiectele cu succes și să 
ne facem cunoscută și apreciată 
viziunea instituției camerale în 
comunitatea maramureșeană, a fost 
nevoie de solidaritate, 
autodeterminare, coeziune, 
disciplină, responsabilitate și 
încredere. Acestea sunt atuurile 
principale cu care au pornit la drum, 
încă din 1990, sub coordonarea 
regretatului președinte fondator 
Gheorghe Marcaș, primii angajați ai 
Camerei de Comerț și Industrie 
Maramureș, însușiri de la care 
actuala echipă a Camerei de Comerț 
și Industrie Maramureș nu face rabat 
nici astăzi. 

Acordarea asistenței și consultanței 
de afaceri membrilor Camerei și 
oamenilor de afaceri maramureșeni, 
promovarea mediului de afaceri 
maramureșean prin târguri și 
expoziții, organizarea de cursuri de 
formare profesională de inițiere, 
calificare, specializare și 
perfecționare, arbitraj comercial, 
consolidarea relațiilor interne-
externe, înființarea Centrului de 
Instruire și Marketing, 
implementarea a numeroase proiecte 
europene și de responsabilitate 
socială și ”Topul Firmelor 
Maramureșene”, un eveniment de 
apreciere și recunoaștere pentru 
comunitatea de afaceri reprezintă 
doar câteva dintre proiectele și 
activitățile ce nu au putut fi 
implementate fără o echipă puternică, 
organizată și mereu în serviciul 
comunității de afaceri.  

De-a lungul celor 30 de ani de 
activitate, în Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș au activat 
aproximativ 90 de angajați care, prin 
seriozitate, încredere în forțele 
proprii și dorință de a dezvolta 
servicii în folosul comunității de 
afaceri, au reușit să transforme 
instituția camerală într-o entitate 

reprezentativă la nivel local și 
național, precum o adevărată 
”Busolă de afaceri”. Am câștigat 
împreună, în aceste trei decenii, 
respectul comunității de afaceri, prin 
comunicarea deschisă și bunele 
rezultate ale echipei, la baza cărora a 
stat factorul încrederii. Sunt extrem 
de onorat să am astăzi alături de 
mine o echipă formată din oameni cu 
viziune, încrezători, inovatori, 
implicați, cu carismă, care știu să 
facă față provocărilor, să treacă de la 
conformare la devotament, să fie buni 
comunicatori și să se conecteze cu 
mediul de afaceri prin serviciile pe 
care instituția camerală de oferă. 
Pentru o parte din colegii de muncă, 
cei veterani, instituția camerală a 
devenit una dintre pietrele de temelie 
ale carierei lor. Le mulțumesc pentru 
angajamentul și implicarea de care 
dau dovadă zi de zi, pentru 
responsabilitatea cu care își duc la 
îndeplinire sarcinile de serviciu, 

pentru idei, pentru încurajări și 
pentru că datorită muncii lor, 
planurile Camerei de Comerț și 
Industrie Maramureș devin realitate.  

Alături de actuala echipă a 
Camerei de Comerț și Industrie 
Maramureș îmi doresc să oferim în 
continuare certitudini și să generăm 
performanță prin calitatea serviciilor 
oferite. Împreună vom sprijini și 
apăra interesele comunității de 
afaceri în raport cu autoritățile 
române sau cu alte organisme 
similare din străinătate, vom 
identifica și elabora noi acțiuni care 
să vină în sprijinul mediului de 
afaceri, mai ales în această perioadă 
de reconstrucție economică și vom 
rămâne fideli viziunii noastre de a ne 
”poziționa tot mai vizibil ca un agent 
al dezvoltării locale”.  

 

Florentin-Nicolae Tuș  
Președinte  
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