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Am transmis în 12 noiembrie 2021
recunoștința pentru excelența în
afaceri în cadrul celei de-a XXVIII-a
ediții a evenimentului “Top Firme
Maramureșene” 2021!
Cele mai performante companii
maramureșene au fost premiate la cel mai
important eveniment economic al mediului
de afaceri din județul Maramureș,
organizat anual de Camera de Comerț și
Industrie Maramureș dar transmis online
pentru al doilea an consecutiv, din cauza
pandemiei de COVID-19.
Clasamentul se prezintă după cum
urmează:
CERCETARE-DEZVOLTARE ŞI
HIGH-TECH
Fabricarea calculatoarelor și a
echipamentelor periferice (CAEN 2620)
Microîntreprinderi
1. LIGHT SPEED COMPUTERS SRL Baia Mare
Activități de editare a altor produse
software (CAEN 5829)
Întreprinderi mijlocii
1. INDECO SOFT SRL - Baia Mare
Microîntreprinderi
1. RPK SOFTWARE SRL - Baia Mare
Alte activități de servicii privind
tehnologia informației (CAEN 6209)
Întreprinderi mijlocii
1. REPKA ELECTRONICS SRL - Baia
Mare
Prelucrarea datelor, administrarea
paginilor web și activități conexe
(CAEN 6311)
Întreprinderi mici
1. CLEMON SRL - Baia Mare
INDUSTRIE
Extracția pietrei ornamentale și a
pietrei pentru construcții, extracția
pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a
ardeziei (CAEN 0811)
Microîntreprinderi
1. BLUE COMPANY SRL - Borșa

Extracția pietrișului și nisipului;
extracția argilei și caolinului
(CAEN 0812)
Întreprinderi mici
1. VAGAME TIM GRUP SRL - Borșa
Fabricarea produselor din carne
(inclusiv din carne de pasăre)
(CAEN 1013)
Întreprinderi mari
1. FERMA ZOOTEHNICA SRL - Baia
Mare

Fabricarea produselor lactate și a
brânzeturilor (CAEN 1051)
Întreprinderi mici
1. OBLAZA SRL - Bârsana
Fabricarea înghețatei (CAEN 1052)
Întreprinderi mici
1. DIANY-COM SRL - Recea
Fabricarea de articole confecționate
din textile (cu excepția îmbrăcămintei
și lenjeriei de corp) (CAEN 1392)
Întreprinderi mici
1. ANA ACT DECOR SRL - Baia Sprie
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte
pentru lucru (CAEN 1412)
Microîntreprinderi
1. ITDOR COMPANY SRL - Baia Mare
Fabricarea altor articole de
îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de
corp) (CAEN 1413)

Întreprinderi mijlocii
1. STIL AURA SRL - Baia Mare
Tăierea și rindeluirea lemnului
(CAEN 1610)
Microîntreprinderi
1. MAGILS-Z.V. SRL - Iadăra
Fabricarea altor elemente de dulgherie
și tâmplărie, pentru construcții
(CAEN 1623)
Întreprinderi mici
1. CASE CĂLDUROASE SRL - Satu Nou
de Jos
Fabricarea ambalajelor din lemn
(CAEN 1624)
Întreprinderi mici
1. PRISLOCOM WOOD SRL - Prislop
Alte activități de tipărire n.c.a.
(CAEN 1812)
Întreprinderi mari
1. PRINTMASTERS SRL - Cicârlau

Fabricarea îngrășămintelor și
produselor azotoase (CAEN 2015)
Întreprinderi mici
1. SOLMIXFLOR SRL - Baia Sprie
Fabricarea vopselelor, lacurilor,
cernelii tipografice și masticurilor
(CAEN 2030)
Microîntreprinderi
1. POLICHIM SRL - Săsar, com. Recea
Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
(CAEN 2059)
Întreprinderi mijlocii
1. 4 BRANDS SRL - Baia Mare
Fabricarea produselor farmaceutice de
bază (CAEN 2110)
Întreprinderi mijlocii
1. AC HELCOR SRL - Baia Mare
Continuare în pag. a 2-a
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Fabricarea articolelor din cauciuc
(CAEN 2219)
Întreprinderi mari
1. OPTIBELT POWER TRANSMISSION
SRL - Tăuții-Măgherăuș
Fabricarea articolelor din material
plastic pentru construcții (CAEN 2223)
Întreprinderi mijlocii
1. DRUPANEL SRL - Satu Nou de Jos
Fabricarea produselor din beton pentru
construcții (CAEN 2361)
Întreprinderi mici
1. FORTE GRUP SRL - Baia Mare
Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
(CAEN 2370)
Microîntreprinderi
1. CMC MONUMENTAL SRL - Cărbunari
Fabricarea de construcții metalice și
părți componente ale structurilor
metalice (CAEN 2511)
Microîntreprinderi
1. ANTREPRIZĂ DE CONSTRUCŢII ECO
CIVILE SRL - Baia Mare
Fabricarea articolelor de feronerie
(CAEN 2572)
Întreprinderi mijlocii
1. COMERPAN SRL - Sighetu Marmației
Fabricarea articolelor din fire metalice;
fabricarea de lanțuri și arcuri
(CAEN 2593)
Microîntreprinderi
1. OPUS SRL - Baia Mare
Fabricarea de șuruburi, buloane și alte
articole filetate; fabricarea de nituri și
șaibe (CAEN 2594)
Întreprinderi mijlocii
1. MECANICA-SIGHETU SA - Sighetu
Marmației
Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
(CAEN 2599)
Întreprinderi mijlocii
1. BLACHOTRAPEZ SRL - Baia Mare
Fabricarea de instrumente si
dispozitive pentru măsura, verificare,
control, navigație (CAEN 2651)
Întreprinderi mici
1. PRIMATECH SRL - Baia Mare
Fabricarea aparatelor de distribuție și
control a electricității (CAEN 2712)
Întreprinderi foarte mari
1. EATON ELECTRO PRODUCȚIE SRL Sârbi, com. Fărcașa
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Întreprinderi mari
1. ELECTRO SISTEM SRL - Baia Mare
Fabricarea de echipamente electrice de
iluminat (CAEN 2740)
Întreprinderi mici
1. RP GROUP LIGHT PRODUCTION
SRL - Baia Mare
Fabricarea altor echipamente electrice
(CAEN 2790)
Întreprinderi mari
1. WEIDMÜLLER INTERFACE
ROMANIA SRL - Tăuții-Măgherăuș
Întreprinderi mijlocii
1. 4 K SERVICES SRL - Baia Mare
Fabricarea altor mașini și utilaje
specifice n.c.a. (CAEN 2899)
Întreprinderi mari
1. RAMIRA SA - Baia Mare
Întreprinderi mijlocii
1. DELTA ENGINEERING AUTOMATION
SRL - Merișor - Tăuții-Măgherăuș

Fabricarea de mobilă n.c.a.
(CAEN 3109)
Întreprinderi foarte mari
1. ARAMIS INVEST SRL - Baia Mare
2. PLIMOB SA - Sighetu Marmației
Întreprinderi mari
1. TAPARO SA - Borcut
Întreprinderi mici
1. GHIȘE DESIGN SRL - Recea
AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ,
PESCUIT
Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi,
căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi
fructiferi (CAEN 0125)
Microîntreprinderi
1. VOLS BLUEBERRIES SRL - Baia
Mare
CONSTRUCŢII
Lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale
(CAEN 4120)
Întreprinderi mijlocii
1. BLC STROOCT SRL - Baia Mare

Întreprinderi mici
1. TAFFO SRL - Baia Mare
Microîntreprinderi
1. MARUANI COM SRL - Baia Mare
Lucrări de construcții a drumurilor și
autostrăzilor (CAEN 4211)
Întreprinderi mijlocii
1. CONSTRUROM SA - Baia Mare
2. DRUMURI-PODURI MARAMUREȘ SA
- Baia Mare
Lucrări de construcții a proiectelor
utilitare pentru fluide (CAEN 4221)
Întreprinderi mijlocii
1. ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAȚII
SA - Baia Mare
2. ADISS SA - Tăuții-Măgherăuș
2. ALAVAL PROD COM SRL Dumbrăvița
Întreprinderi mici
1. EPUROM SA - Baia Mare
Lucrări de demolare a construcțiilor
(CAEN 4311)
Întreprinderi mici
1. BAZIL INTEREURO CONSTRUCT
SRL - Baia Mare
Lucrări de pregătire a terenului
(CAEN 4312)
Întreprinderi mijlocii
1. BORODI CONSTRUCT SELECT SRL Budești
Lucrări de instalații electrice
(CAEN 4321)
Întreprinderi mijlocii
1. ELECTROCENTER DUE SRL - Baia
Mare
Lucrări de instalații sanitare, de
încălzire și de aer condiționat
(CAEN 4322)
Întreprinderi mici
1. I.C.E.P. SRL - Tăuții-Măgherăuș
Alte lucrări de instalații pentru
construcții (CAEN 4329)
Microîntreprinderi
1. ISO-WELT SRL - Baia Mare
SERVICII
Repararea mașinilor (CAEN 3312)
Întreprinderi mici
1. LIFSOR MAȘINI DE RIDICAT SRL Săcălășeni
Repararea echipamentelor electronice
și optice (CAEN 3313)
Întreprinderi mici
1. ELMED SRL - Baia Mare
Captarea, tratarea și distribuția apei
(CAEN 3600)
Întreprinderi mari
1. VITAL SA - Baia Mare
Continuare în pag. a 3-a
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Colectarea și epurarea apelor uzate
(CAEN 3700)
Microîntreprinderi
1. ARSPRODEST ECOPURA SRL - Baia
Mare
Transporturi rutiere de mărfuri (CAEN
4941)
Întreprinderi mijlocii
1. HAGERO SRL - Sârbi
Alte activități anexe transporturilor
(CAEN 5229)
Microîntreprinderi
1. MARA GRANDSPEED SRL - Hideaga
2. MARASPED INTERTRANS SRL - Baia
Mare
Activităti de editare a ziarelor
(CAEN 5813)
Întreprinderi mici
1. GRAIUL MARAMUREȘULUI SRL Baia Mare
Activități de producție cinematografică,
video și de programe de televiziune
(CAEN 5911)
Microîntreprinderi
1. TL PLUS MEDIA SRL - Baia Mare
Activități de difuzare a programelor de
televiziune (CAEN 6020)
Microîntreprinderi
1. CANAL 7 SRL - Baia Mare
Activități ale agențiilor de știri (CAEN
6391)
Microîntreprinderi
1. ZIARMM SRL - Baia Mare
Agenții imobiliare (CAEN 6831)
Microîntreprinderi
1. AGENȚIA BAYZA SRL - Baia Mare
2. JAKA SERV SRL - Baia Mare
3. TOPIMOB BAIA MARE SRL - Baia
Mare
Activități de consultanță pentru afaceri
și management (CAEN 7022)
Microîntreprinderi
1. ARAMIS PLUS SRL - Baia Mare
Activități de inginerie și consultanță
tehnică legate de acestea (CAEN 7112)
Întreprinderi mici
1. MASTERCAD TOPO SRL - Baia Mare
2. CUBICON INVEST SRL - Baia Mare
Activități ale agențiilor de publicitate
(CAEN 7311)
Microîntreprinderi
1. INSIDE MEDIA SRL - Baia Mare
2. ELSYLINE SRL - Tăuții-Măgherăuș

3. DIVAS SRL - Baia Mare
Servicii de reprezentare media
(CAEN 7312)
Microîntreprinderi
1. SOCIAL MEDIA PROMOTIONS SRL Baia Mare
Activități veterinare (CAEN 7500)
Microîntreprinderi
1. ANCAFARMVET SRL - Baia Mare
Activități ale agențiilor de plasare a
forței de muncă (CAEN 7810)
Microîntreprinderi
1. WORK EXPERIENCE GROUP SRL Baia Mare
Activități generale de curățenie a
clădirilor (CAEN 8121)

Întreprinderi mijlocii
1. HOUSE KEEPING CLEAN SRL - Baia
Mare
Microîntreprinderi
1. MENTENANŢĂ CLĂDIRI SRL - Baia
Mare
Alte activități de curățenie (CAEN 8129)
Microîntreprinderi
1. MEDI CLEAN DDD SRL - Baia Mare
Activități combinate de secretariat
(CAEN 8211)
Microîntreprinderi
1. WEST COAST MANAGEMENT SRL Baia Mare
Școli de conducere (pilotaj)
(CAEN 8553)
Microîntreprinderi
1. AUTO-TICU SRL - Baia Mare
Activități de asistență spitalicească
(CAEN 8610)
Întreprinderi mijlocii
1. CLINICA SOMEȘAN SRL - Baia Mare
Activități de asistență spitalicească
(CAEN 8610)
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Întreprinderi mici
1. CLINICA SFÂNTA MARIA SRL - Baia
Mare
Activități de asistență stomatologică
(CAEN 8623)
Microîntreprinderi
1. CENTRU DE IMPLANTOLOGIE
SAMADENT SRL - Baia Mare
Alte activități referitoare la sănătatea
umană (CAEN 8690)
Microîntreprinderi
1. R.M.N CASA RUSU SRL - Baia Mare
Repararea calculatoarelor și a
echipamentelor periferice (CAEN 9511)
Întreprinderi mici
1. GO SERV SRL - Baia Mare
Repararea aparatelor electronice de uz
casnic (CAEN 9521)
Microîntreprinderi
1. ONEDIN SRL - Baia Mare
COMERŢ
Comerț cu motociclete, piese și
accesorii aferente; întreținerea și
repararea motocicletelor (CAEN 4540)
Microîntreprinderi
1. PREATORIAN SRL - Seini
Intermedieri în comerțul cu mașini,
echipamente industriale, nave și
avioane (CAEN 4614)
Microîntreprinderi
1. SILTEC GLOBAL TECHNOLOGIES
SRL - Baia Mare
Intermedieri în comerțul cu produse
diverse (CAEN 4619)
Microîntreprinderi
1. INTER FORESTA SRL - Baia Mare
Comerț cu ridicata al produselor
lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor
comestibile (CAEN 4633)
Microîntreprinderi
1. SOMEȘ CODRU COOPERATIVA
AGRICOLĂ - Rodina
Comerț cu ridicata al produselor
farmaceutice (CAEN 4646)
Întreprinderi mijlocii
1. MARAVET SRL - Baia Mare
Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz
gospodăresc (CAEN 4649)
Microîntreprinderi
1. OFFICE CENTER SRL - Recea
Comerţ cu ridicata al calculatoarelor,
echipamentelor periferice şi
software-ului (CAEN 4651)
Microîntreprinderi
1. ONE-IT SRL - Baia Mare
Comerț cu ridicata de componente și
echipamente electronice și de
telecomunicații (CAEN 4652)
Continuare în pag. a 4-a
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Microîntreprinderi
1. RPK DISTRIBUTION SRL - Baia Mare
Comerț cu ridicata al altor mașini și
echipamente (CAEN 4669)
Întreprinderi mijlocii
1. B&K ELECTRO SYSTEM SRL - Baia
Mare
Comerț cu ridicata al materialului
lemnos și a materialelor de construcții
și echipamentelor sanitare (CAEN 4673)
Întreprinderi mici
1. TEUTON NORD SRL - Baia Mare
Comerț cu ridicata al produselor
chimice (CAEN 4675)
Microîntreprinderi
1. ATMOSFERICA SRL - Baia Mare
Comerț cu ridicata nespecializat
(CAEN 4690)
Întreprinderi mijlocii
1. MEDIAPRESS SRL - Baia Mare
Comerț cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare,
băuturi și tutun (CAEN 4711)
Întreprinderi mijlocii
1. ABA - FLOR PROD COM SRL - Baia
Mare
Comerț cu amănuntul al
calculatoarelor, unităților periferice și
software-ului în magazine specializate
(CAEN 4741)
Microîntreprinderi
1. REAL INFO SRL - Baia Mare
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2. VLAROX FISCAL SRL - SOFT ȘI
APARATURĂ FISCALĂ - Lăpușel, com.
Recea
Comerț cu amănuntul al covoarelor,
carpetelor, tapetelor și a altor
acoperitoare de podea, în magazine
specializate (CAEN 4753)
Microîntreprinderi
1. MARCO CARPET SRL - Baia Mare
Comerț cu amănuntul al mobilei, al
articolelor de iluminat și al articolelor
de uz casnic n.c.a., în magazine
specializate (CAEN 4759)
Întreprinderi mici
1. ELECTROCENTER SRL - Baia Mare
2. ARAMIS FEELING SRL - Baia Mare
Comerț cu amănuntul al ceasurilor și
bijuteriilor, în magazine specializate
(CAEN 4777)
Întreprinderi mari
1. BERTUS SRL - Baia Mare
Comerț cu amănuntul al altor bunuri
noi, în magazine specializate
(CAEN 4778)
Întreprinderi mici
1. ATENA-LUX SRL - Baia Mare
Comerț cu amănuntul prin intermediul
caselor de comenzi sau prin Internet
(CAEN 4791)
Întreprinderi mici
1. AGROMIR STORE SRL - Baia Mare
TURISM
Hoteluri și alte facilități de cazare
similare (CAEN 5510)
Întreprinderi mici
1. CASTEL TRANSILVANIA SRL - Baia
Mare
Restaurante (CAEN 5610)
Întreprinderi mijlocii
1. BIZO TRADE SRL - Baia Mare

Activități ale tur-operatorilor
(CAEN 7912)
Întreprinderi mici
1. SFARA TOURS BAIA MARE SRL Baia Mare
Microîntreprinderi
1. KRISTAKIS EUROPE TRANS SRL Săcălășeni
Camera de Comerț și Industrie
Maramureș a mai acordat premii
speciale pentru:
FEMEIA MANAGER A ANULUI 2020 –
dna. Corina Halmi, administrator
Interforesta S.R.L.
MANAGERUL ANULUI 2020: dl. Ioan
Filip – CEO Taparo.
Î n ceea ce pr i veșt e Topul
exportatorilor maramureșeni 2020,
clasamentul este următorul:
Locul I: ARAMIS INVEST SRL
L o c u l I I : EA T ON E L E C T R O
PRODUCȚIE SRL
Locul III: UNIVERSAL ALLOY
CORPORATION EUROPE SRL
Evenimentul “Top Firme Maramureșene
2021” a fost urmărit cu interes în 12
noiembrie 2021 și pe postul local de
televiziune TL+ Maramureș.
Adresăm felicitări tuturor companiilor
premiate în cadrul “Top Firme
Maramureșene 2021”, autorităților publice
județene și locale pentru mesajele de
încurajare transmise mediului de afaceri,
partenerului oficial al evenimentului – BRD
Groupe Societe Generale și tuturor
colaboratorilor care și-au adus aportul la
organizarea celei de-a XXVIII-a ediții Top
Firme Maramureșene 2021.
(În pagina 10 - mesajul firmei premiate
Bertus SRL)

RADIOGRAFIA ECONOMICĂ A JUDEÞULUI MARAMUREŞ, ÎN ANUL 2020
În cadrul evenimentului ”Topul
Firmelor Maramureşene”,
preşedintele CCI Maramureş,
Florentin-Nicolae Tuş a prezentat
radiografia economică a judeþului
M ar amu r e ş, în anu l 2 02 0.
Prezentarea la care facem referire
poate fi vizionată şi pe site-ul
organizaþiei noastre, la secþiunea
Comunicate de presă sau accesând
link-ul https://www.ccimm.ro/
radiografia-economica-a-judetuluimaramures-in-anul-2020/
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CIFRELE PRIMULUI AN DE PANDEMIE
CCI Maramureș a lansat Ediția 2021
a breviarului
”Repere economice maramureșene”
Camera de Comerț și Indușțrie Maramureș a lanșaț,
la șfarșițul lunii noiembrie, radiografia economica a
județului înțr-o noua apariție edițoriala marca
”Repere economice maramureșene”.
Analiza prezențața în lucrarea ”Repere economice
maramureșene - Ediția 2021” ofera o radiografie
exțrem de apropiața a șițuației economice a județului
noșțru și eșțe realizața pe baza evoluției, reșpecțiv a
țendinței principalilor indicațori economici, pe
perioade cuprinșe înțre 3 și 30 de ani. In breviarul
economic mai poț fi conșulțațe dațe referițoare la
Produșul Ințern Bruț,
la șițuația volumului
exporțurilor și imporțurilor șau a cașțigului șalarial
nominal mediu bruț, cu mențiunea ca remarcam o
creșțere a diferenței dințre cașțigul șalarial în
Maramureș și cașțigul șalarial la nivel regional, pe
fondul unei polarizari regionale. In ulțimii 13 ani,
țoațe județele din Regiunea de Nord-Veșț, cu
excepția județului Cluj, au înregișțraț un cașțig
șalarial nominal mediu bruț lunar mai mic decaț
mediile naționale, regionale și cele înregișțrațe la
nivelul județului Cluj. Lucrarea mai prezința
șțațișțica înmațricularilor, șițuația reșurșelor umane
la nivel de județ, dațe din domeniul agriculțurii și al
țurișmului, aceșța din urma fiind un alț șecțor
exțrem de afecțaț de efecțele pandemiei de COVID19. Eșțe evidențiața șcaderea
șemnificațiva a capacițații țurișțice
în funcțiune la nivel județean,
regional și național, raporțaț la
anii
precedenți,
pe
fondul
reșțricțiilor impușe de auțorițați în
conțexțul șanițar ințernațional.
Raporțaț la înnopțarile în șțrucțuri
de primire țurișțica, Maramureșul
șe șițua în 2020 pe locul 17 la nivel
național, la numarul țoțal de țurișți
șțraini, reșpecțiv pe locul 16 la
țoțalul de înnopțari și la numarul
de țurișți romani. Informațiile
uțilizațe și prezențațe în ”Repere
economice maramureșene 2021”
provin de la Inșțițuțul Național de
Sțațișțica, Oficiul Național al
Regișțrului Comerțului, TEMPO
online, Agenția Naționala de
Adminișțrare Fișcala și alțe șurșe
publice, reșpecțiv baza de dațe

proprie a Camerei
Maramureș.

de

Comerț

și

Indușțrie

Florentin-Nicolae
Tuș,
președinte
CCI
Maramureș: ”Prezenta ediție, proaspăt ieșită de sub
tipar, oferă o radiografie extrem de apropiată a
situației economice a județului nostru în primul an de
pandemie, care evidențiază prin cifre și grafice,
indicatori economici relevanți care pot contribui la o
mai bună cunoaștere a profilului economic al
județului nostru de către toți cei interesați. Cunoaștem
cu toții că anul 2020 a fost un an cu totul special, dar
din păcate nu într-un sens favorabil. Criza sanitară
declanșată în luna martie a anului trecut a afectat
modul în care economiile și societățile sunt organizate
și funcționează. Același an 2020 a adus măsuri impuse
de autorități, de distanțare și restrângere a unor
drepturi, care inevitabil au condus și la o intervenție
economică. Au urmat apoi răspunsul companiilor la
această criză sanitară și la acțiunile autorităților și
schimbări majore pentru toate tipurile de activități
umane. Considerată o carte de vizită a economiei
locale, această lucrare va fi promovată în rândul
misiunilor diplomatice, autorităților publice, mediului
de afaceri și a tuturor celor interesați de starea
economică a județului Maramureș.”
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM

Între 11 octombrie – 05 noiembrie a.c. a fost desfășurat
cursul „ARHIVAR” - COD COR 441501.
La invitația CCI Maramureș au răspuns un număr de 12
persoane, din diferite instituții, atât publice cât și private.
Aceștia au susținut examenul final pe data de 9 noiembrie
a.c.
Pregătirea practică a constat 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.
Grupul țintă al acestui curs îl reprezentă persoanele care
ocupă funcția de arhivar sau îndeplinesc atribuții pe linie de
arhivă la nivelul unei instituții publice cât și la operatori
economici și doresc să-și actualizeze cunoștințele, precum și
persoanele care doresc să-și dezvolte abilități în acest
domeniu.

Camera de Comerț și Industrie Maramureș a organizat o
nouă serie de curs online “EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE”, COD
COR 214946, în perioada 18.10 – 02.11.2021.
Tematica cursului a fost orientată atât către instituțiile/
organizațiile având calitatea de autorități contractante cât și
către operatorii economici ce au calitatea de ofertanți. Astfel
au fost abordate aspecte privind cadrul legislativ, inițierea,
derularea și finalizarea diferitelor proceduri de achiziție
publică, atât din perspectiva autorităților contractante cât și
din perspectiva ofertanților, pentru ca aceștia să devină
operatori competenți și eficienți pe piața achizițiilor publice.
La curs au participat un număr de 15 de persoane, atât
angajați ai instituțiilor publice cât și ai operatorilor economici
din diferite județe.

Începând cu acest an, Camera de Comerț și Industrie
Maramureș s-a axat pe dezvoltarea ofertei de programe de
calificare pentru mediul de afaceri. Astfel, din data de 11
octombrie 2021 a fost organizată o nouă serie a cursului de
calificare SUDOR.
Cursul a fost organizat în regim online (orele teoretice) și la
locul de muncă (orele de practică). Datorită experienței în
muncă a celor 9 participanți, durata cursului a fost redusă de
la 720 ore la 360 ore, în urma evaluării inițiale.
În urma participării la examenul final ce se v-a desfășura în
data de 20 decembrie a.c., participanții vor dobândii
următoarele competențe de bază:
• Aplicarea procedurilor de calitate;
• Utilizarea documentației tehnice;
• Exploatarea echipamentelor/utilajelor/aparatelor și a
dispozitivelor necesare sudării/tăierii;
• Pregătirea operației de sudare/tăiere;
• Aplicarea procedeelor de sudare/tăiere;
• Realizarea operațiilor post-sudare/tăiere.
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În perioada 25 octombrie – 15 noiembrie a.c., Camera de
Comerț și Industrie Maramureș a organizat o nouă serie de
curs pentru ocupația “ AGENT DEZINFECŢIE, DERATIZARE,
DEZINSECŢIE “.
Cursul a fost organizat, de luni până joi, și a fost susținut de
specialiști în acest domeniu, din cadrul DSVSA. Partea
practica s-a desfăsurat la sediul CCIMM în colaborare cu o
firmă specializată în domeniu. Cei 23 de cursanți au susținut
examenul final în data de 16 noiembrie a.c.
Competențe
obținute:
pregatirea
dezinfecției;
dezinfectarea suprafețelor; pregatirea deratizării; deratizarea
suprafețelor;
pregatirea
dezinsecției;
dezinsecția
suprafețelor;
monitorizarea
suprafețelor
procesate;
utilizarea aparatelor de lucru cu acționare electro-mecanica;
utilizarea aparatelor de lucru acționate prin motoare cu
ardere internă.

În perioada 17 noiembrie – 09 decembrie 2021 Camera de
Comerț și Industrie Maramureș, împreună cu specialiști cu o
vastă experiență în domeniul resurselor umane, a organizat o
nouă serie de curs online „Inspector / Referent Resurse
Umane”.
Cursul este dedicat atât persoanelor care sunt deja
angajate și doresc să se specializeze, cât și persoanelor care
sunt în căutarea unui loc de muncă, existând oportunități noi
de angajare și specializare prin cursurile autorizate,
organizate de instituția camerală, pentru persoane din orice
colț al țării.
În urma absolvirii acestui curs, cele 10 persoane
participante au obținut următoarele competențe:
• Întocmirea documentelor de evidență a personalului;
• Organizarea recrutării personalului;
• Gestionarea documentelor de evidență a personalului;
• Întocmirea registrului general de evidență a salariaților;
• Întocmirea statului de plată pentru personalul angajat;
• Administrarea bazei de date de evidență a personalului.

La solicitarea mai multor persoane doritoare, începând cu
data de 8 noiembrie a.c., Camera de Comerț și Industrie
Maramureș a organizat o nouă serie de curs în sistem online
pentru ocupația “INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ȘI
SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ” (COD COR 325723).
Cursul a fost organizat online, de luni până joi, și 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.
La curs au participat 10 persoane din diverse domenii de
activitate, care au susținut examenul final în data de 6
decembrie a.c., în urma căruia au obținut următoarele
competențe: realizarea activităților de prevenire și protecție;
stabilirea semnalizării de securitate și/sau de sănătate la
Începând cu data de 1 noiembrie a.c. s-a desfășurat o locurile de muncă; stabilirea mijloacelor materiale și tehnice
nouă serie de curs online „RESPONSABIL CU PROTECTIA necesare securității și sănătății în muncă; Criterii generale
DATELOR CU CARACTER PERSONAL” - COD COR 242231.
pentru evaluarea riscurilor; instruirea lucrătorilor în domeniul
Grup țintă: Organizațiile care au obligația de a-și desemna securității și sănătății în muncă; informarea lucrătorilor în
un Responsabil cu Proțectia Datelor – Data Protection Officer domeniul securității și sănătății în muncă; prevenirea
și, de asemenea, cei care doresc să se pună în siguranță accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale;
prinvind prevederile Regulamentului European prin participarea la cercetarea evenimentelor care produc
desemnarea unui Responsabil cu Protecția Datelor.
incapacitate temporară de muncă; verificarea respectării
Loc desfasurare: ONLINE – pe platforma ZOOM. La invitația prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în
CCI Maramureș au răspuns un număr de 11 persoane, care muncă; monitorizarea activităților de evacuare și intervenție
au susținut examenul final online, în data de 2 decembrie a.c. în situații de urgență.
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VBA în EXCEL
La cererea unei firme membre a CCI
Maramureș s-a organizat, în perioada 28
septembrie - 26 noiembrie a.c., pentru
un grup de 8 salariați, cursul VBA în Excel.
Scopul cursului a fost automatizarea unor
sarcini repetate folosind Excel, pe baza
datelor extrase din SAP.
În cadrul cursului s-a abordat
introducerea în programarea VBA variabile, constante, tipuri de date,
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expresii, instrucțiuni, funcții, proceduri -,
a fost exemplificată conectarea la diferite
servere de baze de date (MySql, Sql,
Access, Excel), extragerea de date
dintr-un tabel sau mai multe, crearea de
formulare - ușor de folosit de utilizatori,
s-a pus accent pe tratarea erorilor depanarea programelor.
Cursul a fost susținut de către un
formator specialist în domeniu și
organizat la sediul Camerei de Comerț și
Industrie Maramureș. Având în vedere

rezultatele obținute în urma cursului,
acesta va fi organizat în 2022 și pentru alți
membri ai echipei operatorului economic.

CALENDAR CURSURI IANUARIE 2022
Campanie valabilă
în perioada

Prinde

reducererea de 10%

15-20 decembrie 2021

la toate cursurile din OFERTĂ

Vezi OFERTA COMPLETĂ pe www.ccimm.ro/cursuri

În direct cu un EUroparlamentar
La
invitația
Biroului
Parlamentului European în
România și a Centrului EUROPE

DIRECT Maramureș, Camera de
Comerț și Industrie Maramureș a
participat în data de 26
noiembrie 2021 ora 11:00, la un
webinar în cadrul
c ă r u i a
participanții
au
avut posibilitatea
de a discuta în
direct
cu
dl.
Cristian BUȘOI,
membru
al
Parlamentului
European, grupul
P a r t i d u l u i

Popular European, despre
prioritățile
și
acțiunile
Parlamentului European.
Structura webinarului a inclus
cuvântul de bun venit adresat de
Centrul
Europe
Direct
Maramureș prin dl. director
Radu Big, o scurtă prezentare a
campaniei de comunicare a
Parlamentului
European
#impreuna-in. eu – Biroul
Parlamentului European în
România,
prezentarea
pr ior it ăților Par lament ului
European de către CristianSilviu BUȘOI, membru al
Parlamentului European, PPE,
respectiv sesiunea de întrebări și
răspunsuri.
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Acte normative publicate în
Monitorul Oficial NOIEMBRIE
● LEGE nr. 264 din 5 noiembrie
2021 pentru modificarea şi completarea
Legii cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru
modificarea art. 121 din Legea fondului
funciar nr. 18/1991 (M.O. nr. 1065 din 8
noiembrie 2021)
● ORDIN nr. 5.558/2.389/2021
privind modificarea şi completarea
Ordinului ministrului educaţiei şi al
ministrului sănătăţii, interimar, nr.
5.338/2.015/2021 pentru aprobarea
măsurilor de organizare a activităţii în
cadrul unităţilor/i ns ti tuţi il or de
învăţământ în condiţii de siguranţă
epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul
SARS-CoV-2 (M.O. nr.
1064 din 5 noiembrie
2021)
● LEGE nr. 269 din 9
noiembrie 2021 pentru
modificarea Legii
dialogului social nr.
62/2011 şi a Legii nr.
53/2003 - Codul muncii
(M.O. nr. 1076 din 10
noiembrie 2021)
● LEGE nr. 270 din 11 noiembrie
2021 pentru completarea art. 109 din
Legea nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice (M.O. nr. 1085
din 12 noiembrie 2021)
● PROCEDURĂ din 15 noiembrie
2021 privind exercitarea opţiunii de
utilizare, de către operatorii economici
nerezidenţi, a sistemului naţional privind
factura electronică RO e-Factura (M.O.
nr. 1096 din 17 noiembrie 2021)
● LEGE nr. 274 din 19 noiembrie
2021 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 118/2020
privind aprobarea Programului de
susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii
"IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI
UTILAJE" (M.O. nr. 1105 din 19
noiembrie 2021)
● ORDIN nr. 323 din 16 noiembrie
2021 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind procedurile pentru
recunoaşterea societăţilor şi

exploataţiilor de ameliorare, aprobarea
progr amelor de ameli orare şi
autorizarea părţilor terţe pentru testarea
performanţelor şi/sau evaluarea
genetică (M.O. nr. 1120 din 24
noiembrie 2021)
● STRATEGIA MINISTERULUI
AFACERILOR INTERNE din 20
noiembrie 2021 de securitate a
informaţiilor în format electronic (20212026) (M.O. nr. 1151 din 3 decembrie
2021)
● LEGE nr. 275 din 24 noiembrie
2021 privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 77/2019 pentru
prorogarea unor termene privind

stabilirea unor măsuri pentru asigurarea
facilităţilor la transport pentru anumite
categorii de persoane, precum şi pentru
modificarea unor acte normative (M.O.
NR. 1121 din 24 noiembrie 2021)
● ORDIN nr. 1.293 din 17 noiembrie
2021 pentru modificarea şi completarea
Schemei de ajutoare de stat şi de
minimis privind unele măsuri pentru
pregătirea portofoliului de proiecte
destinat finanţării din fonduri externe
nerambursabile, pentru perioada de
programare 2021-2027, în domeniul
specializării inteligente, aprobată prin
Ordinul ministrului fondurilor europene
nr. 894/2020 (M.O. nr. 1126 din 25
noiembrie 2021)
● CIRCULARĂ nr. 28 din 19
noiembrie 2021 privind punerea în
circulaţie a unei bancnote cu valoarea
nominală de 20 lei şi lansarea în circuitul
numismatic a unei replici pe suport de
polimer după prima bancnotă de 20 lei

emisă de Banca Naţională a României
în anul 1881 (M.O. nr. 1125 din 25
noiembrie 2021)
● ORDIN nr. 324 din 24 noiembrie
2021 pentru modificarea şi completarea
Ordinului ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale nr. 310/2019 privind
nominalizarea şi autorizarea punctelor
de debarcare şi centrelor de primă
v ânzare pentru debarc area şi
comercializarea capturilor de peşte
obţinute din pescuit comercial în
habitatele piscicole naturale (M.O. nr.
1127 din 25 noiembrie 2021)
● HOTĂRÂRE nr. 1.237 din 26
noiembrie 2021 privind stabilirea zilei
de 29 noiembrie 2021 ca zi
liberă (M.O. nr. 1137 din
26 noiembrie 2021)
● ORDIN nr. 1.480 din 26
noiembrie 2021 pentru
aprobarea procedurii şi
termenelor de decontare a
sumelor aferente schemei
de compensare, a
documentelor în baza
cărora se realizează
decontarea, precum şi a
altor măsuri necesare aplicării
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 118/2021 privind
stabilirea unei scheme de compensare
pentru consumul de energie electrică şi
gaze naturale pentru sezonul rece 20212022, precum şi pentru completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996
priv ind ac ordarea de fac ili tăţi
persoanelor care domiciliază sau
lucrează în unele localităţi din Munţii
Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta
Dunării" (M.O. nr. 1143 din 27
noiembrie 2021)
● ORDIN nr. 5.626 din 24 noiembrie
2021 privind corelarea prin transfer a
numărului de locuri între cicluri de studii
universitare şi numărul de locuri granturi de studii (anul I) finanţate de la
bugetul de stat pentru instituţiile de
învăţământ superior de stat, pentru anul
universitar 2021-2022 (M.O. nr. 1147
din 02 decembrie 2021)
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C.C.I. Maramureş - Busola dumneavoastră în afaceri !

Consultare pentru oportunităþi de investiþii în Maramureş
Consiliul
Județean
Maramureș,
în
contextul
implementării proiectului Mara Strategy în vederea
conturării
și
finalizării
documentului
„Strategia
Investițională a Județului Maramureș”, a invitat organizația
noastră, în data de 19.11.2021, ora 10:00, la o conferință
de tip consultare on-line cu tema: „Identificarea și
dezbaterea oportunităților de investiții la nivelul județului
Maramureș, din perspectiva publică”. Cu această ocazie,
organizatorii și-au propus să dezbată proiectele existente,
în curs de derulare și mai ales potențialele proiecte ale
Consiliului Județean și ale U.A.T.-urilor din Maramureș care ar putea contribui la o dezvoltare economică coerentă și
sustenabilă a județului.

Mesajul unei firme premiate
Domnului Președinte Florentin Tuș și tuturor participanților,
Felicit CCI Maramureș pentru organizarea acestui eveniment în regim online, care ne arată
că indiferent de condițiile actuale care nu permit organizarea unui eveniment fizic, trebuie
să ne adaptăm pentru ca activitatea să meargă mai departe și să nu fie amânată sau chiar
stopată. La fel se întâmplă și cu firmele care sunt un organism viu ce trebuie să se adapteze
rapid și constant la toate schimbările din piață, de la restricțiile legate de pandemie cu
impact iminent în business, la menținerea unei oferte comerciale competitive, până la
adaptarea constantă la schimbările legislative.
Ca și reprezentant al firmei Bertus mă simt onorat că suntem prezenți în acest top alături
de firme de renume din județ, ce au capital românesc cât și străin. Prezența noastră în TOP
10, arată faptul că se poate face business la nivel înalt în orice domeniu, chiar și în cel al
amanetului sau al schimbului valutar care este domeniul nostru de activitate, atât timp cât
se oferă clienților servicii de calitate la prețurile corecte. Pentru cei care nu ne cunosc,
operăm o rețea la nivel național de aproape 140 agenții în 30 județe sub brandul BSG
Amanet și Exchange, iar prezența noastră în acest top reprezintă rezultatul muncii întregii
echipe care depășește 500 angajați la nivel de țară și cărora le mulțumesc și pe această cale
pentru profesionalismul cu care-și desfășoară activitatea zi de zi.
Ne bucură faptul că prin rezultatele noastre, putem contribui la ideea că pentru a gestiona
o rețea națională, nu trebuie neapărat să ai sediul central în București și că în provincie
există angajați de calitate care pot și-și doresc să facă performanță la nivel înalt.

În final, vă invit să apelați cu încredere la serviciile noastre de amanet și schimb valutar în
cele 22 agenții ce le operăm în județul Maramureș sau în oricare agenție la nivel de țară.
Mulțumesc și vă urez succes tuturor!
Cristian Fărcaș - Administrator Bertus SRL
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