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După doi ani dificili si cu numeroase 
restricții impuse de pandemia de Covid-19, 
ne bucuram că am reușit să premiem și să 
felicităm în mod direct companiile de top 
ale județului Maramureș care în anul 2021 
au înregistrat indicatori economici de 
performanță, devenind astfel învingători ai 
economiei locale și naționale.  

La Centrul de Instruire și Marketing 
“Gheorghe Marcaș” al Camerei de Comerț 
și Industrie Maramureș s-a desfășurat în 
28 octombrie a.c. cea de-a XXIX-a ediție a 
evenimentului “Top Firme Maramureșene”. 
Am fost onorați să premiem excelența în 
afaceri și să ne exprimăm recunoștința 
față de companiile premiate la cele 7 mari 
sectoare de activitate: industrie, comerț, 
servicii, construcții, agricultura-silvicultura-
pescuit, cercetare-dezvoltare și high-tech, 
respectiv turism. Clasamentul se prezintă 
după cum urmează: 

CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI 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  

INDUSTRIE 
Extracția pietrei ornamentale și a 

pietrei pentru construcții, extracția 
pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a 

ardeziei (CAEN 0811) 
Întreprinderi mici 
1. STUR SRL - Baia Mare  
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 ZOOTEHNICĂ SRL - Baia Mare  

Fabricarea produselor lactate și a 
brânzeturilor (CAEN 1051) 

Întreprinderi mici 
1. OBLAZA SRL - Bârsana  

Fabricarea condimentelor și 
ingredientelor (CAEN 1084) 

Microîntreprinderi 
1. CAROM SRL - Șomcuta 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  
2. MECANOPLAST SRL - Tăuții-Măgherăuș  

Fabricarea ambalajelor din lemn  
(CAEN 1624) 

Întreprinderi mici 
1. PRISLOCOM WOOD SRL - Prislop  

Alte activități de tiparire n.c.a.  
(CAEN 1812) 

Întreprinderi mari 
1. PRINTMASTERS SRL - Cicârlău  

Fabricarea vopselelor, lacurilor, 
cernelii tipografice și masticurilor 

(CAEN 2030) 
Întreprinderi mici 
1. POLICHIM SRL - Săsar (com. Recea)  
Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 

(CAEN 2059) 
Întreprinderi mijlocii 
1. 4 BRANDS SRL - Baia Mare  
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Fabricarea produselor farmaceutice de 
bază (CAEN 2110) 

Întreprinderi mijlocii 
1. AC HELCOR SRL - Baia Mare  

Fabricarea altor produse din cauciuc 
(CAEN 2219) 

Întreprinderi mari 
1. OPTIBELT POWER TRANSMISSION 
SRL - Tăuții-Măgherăuș  
Fabricarea produselor din beton pentru 

construcții (CAEN 2361) 
Întreprinderi mici 
1. FORTE GRUP SRL - Baia Mare  

Operațiuni de mecanică generală 
(CAEN 2562) 

Microîntreprinderi 
1. COZMIRCOM IND SRL - Baia Sprie  

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) 

Întreprinderi mijlocii 
1. STONEVAULT SRL - Baia Mare  
Microîntreprinderi 
1. OPUS SRL - Baia Mare  
Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 

(CAEN 2599) 
Întreprinderi mijlocii 
1. BLACHOTRAPEZ SRL - Baia Mare  

Fabricarea de instrumente și 
dispozitive pentru măsură, 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  
Întreprinderi mari 
1. ELECTRO SISTEM SRL - Baia Mare  
Fabricarea altor echipamente electrice 

(CAEN 2790) 
Întreprinderi mari 
1 .  W E I D M Ü L L E R  I N T E R F A C E 
ROMANIA SRL - Tăuții-Măgherăuș  
Întreprinderi mici 
1. 4 K SERVICES SRL - Baia Mare  

Fabricarea altor mașini și utilaje 
specifice n.c.a. (CAEN 2899) 

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 (Târgu Lăpuș)  

Întreprinderi mici 
1. GHIȘE DESIGN SRL - Recea  

Fabricarea de dispozitive, aparate și 
instrumente medicale și stomatologice 

(CAEN 3250) 
Microîntreprinderi 
1. BOTOȘ OPTIC SRL - Baia Mare  

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, 
PESCUIT 

Creșterea altor bovine (CAEN 0142) 
Întreprinderi mici 
1. COW CENTER SRL - Săcălășeni  

Colectarea produselor forestiere 
nelemnoase din flora spontană  

(CAEN 0230) 
Microîntreprinderi 
1. FOREST TIM-TOM SRL - Săliștea de Sus  

CONSTRUCȚII 
Lucrări de construcții a clădirilor 

rezidențiale și nerezidențiale (CAEN 4120) 
Întreprinderi mijlocii 
1. TAFFO SRL - Baia Mare  
2. BLC STROOCT SRL - Baia Mare  
Întreprinderi mici 
1. EDIL - BAUSTEEL SRL - Săliștea de Sus  

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 construcții a proiectelor 
utilitare pentru electricitate și 
telecomunicații (CAEN 4222) 

Microîntreprinderi 
1. VALYCIPRIHOS PROD SRL - Baia Mare  

Lucrări de demolare a construcțiilor 
(CAEN 4311) 

Microîntreprinderi 
1. BAZIL INTEREURO CONSTRUCT 
SRL - Baia Mare  

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 - Bușag (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  

Captarea, tratarea și distribuția apei 
(CAEN 3600) 

Întreprinderi mari 
1. VITAL SA - Baia Mare  

Colectarea și epurarea apelor uzate 
(CAEN 3700) 

Microîntreprinderi 
1. ARSPRODEST ECOPURA SRL - Baia 
Mare  

Întreținerea și repararea 
autovehiculelor (CAEN 4520) 

Microîntreprinderi 
1. AUTO PROSPER SA - Baia Mare  

Transporturi urbane, suburbane și 
metropolitane de călători (CAEN 4931) 

Întreprinderi mari 
1. URBIS SA - Baia Mare  
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Transporturi rutiere de mărfuri  
(CAEN 4941) 

Întreprinderi mijlocii 
1. HAGERO SRL - Sârbi  

Alte activități anexe transporturilor 
(CAEN 5229) 

Microîntreprinderi 
1. MARASPED INTERTRANS SRL - Baia 
Mare  

Activități 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  

Activități ale direcțiilor (centralelor), 
birourilor administrative centralizate 

(CAEN 7010) 
Întreprinderi mici 
1. INTERVALCO SA - 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  

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  

Activități combinate de secretariat 
(CAEN 8211) 

Microîntreprinderi 
1. WEST COAST MANAGEMENT SRL - 
Baia Mare  
Alte activități de servicii suport pentru 

întreprinderi n.c.a. (CAEN 8299) 
Întreprinderi mici 
1. CLEMON 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  
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  

Activități ale bibliotecilor și arhivelor 
(CAEN 9101) 

Microîntreprinderi 
1. ARHIVE GMR SRL - Baia Mare  

Repararea calculatoarelor și a 
echipamentelor periferice (CAEN 9511) 
Microîntreprinderi 
1. GO SERV SRL - Baia Mare  
Repararea aparatelor electronice de uz 

casnic (CAEN 9521) 
Microîntreprinderi 
1. ONEDIN SRL - Baia Mare  

Activități de intreținere corporală 
(CAEN 9604) 

Microîntreprinderi 
1. SAN DAIA THERAPIST SRL - Baia Mare  

COMERȚ 
Comerț cu autoturisme și autovehicule 

ușoare (sub 3,5 tone) (CAEN 4511) 
Întreprinderi mijlocii 

1. ATP MOTORS RO SRL - 
Baia Mare  
Comerț cu motociclete, piese 

și accesorii aferente; 
întreținerea și repararea 

motocicletelor (CAEN 4540) 
Microîntreprinderi 
1. PREATORIAN SRL - Seini  

Intermedieri în comerțul cu 
produse diverse (CAEN 4619) 
Microîntreprinderi 
1. INTER FORESTA SRL - 
Baia Mare  
Comerț cu ridicata al florilor 
și al plantelor (CAEN 4622) 

Întreprinderi mici 
1. SOLMIXFLOR SRL - Baia Sprie  

Comerț cu ridicata nespecializat de 
produse alimentare, băuturi și tutun 

(CAEN 4639) 
Întreprinderi mici 
1. NUTAL IMPEX SRL - Baia Mare  

Comerț cu ridicata al produselor 
farmaceutice (CAEN 4646) 

Întreprinderi mijlocii 
1. MARAVET SRL - Baia Mare  
Microîntreprinderi 
1. OTT GLOBAL MEDTECH SRL - 
GRAMM DENTAL EQUIPMENTS - Baia 
Mare  
Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz 

gospodăresc (CAEN 4649) 
Microîntreprinderi 
1. OFFICE CENTER SRL - Recea  

Comerț cu ridicata  
al calculatoarelor, echipamentelor 

periferice și software-ului (CAEN 4651) 
Microîntreprinderi 
1. ONE-IT SRL - Baia Mare  
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Comerț cu ridicata de componente și 
echipamente electronice și de 
telecomunicații (CAEN 4652) 

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  
Microîntreprinderi 
1. ADISS - NOVA SRL - Tăuții-Măgherăuș  

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 
nespecializat (CAEN 4690) 

Întreprinderi mijlocii 
1. MEDIAPRESS SRL - Baia 
Mare  
Întreprinderi mici 
1. PIN PLUS PIN SRL - Baia 
Mare  

Comerț cu amanuntul 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 amanuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare 

predominantă de produse nealimentare 
(CAEN 4719) 

Întreprinderi mici 
1. TIXLEN IMPEX SRL - Baia Mare  
2. FANBERG 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  

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 cărților, în 
magazine specializate (CAEN 4761) 

Întreprinderi mici 
1. MARA-LIBRIS SA - 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) 
Microîntreprinderi 
1. ATENA-LUX SRL - Baia Mare  

Comerț cu amănuntul prin standuri, 
chioșcuri și piețe al altor produse 

(CAEN 4789) 
Microîntreprinderi 
1. IZVORUL LAPUS SCHÄFFER SRL - 
Baia Mare  

TURISM 
Hoteluri și alte facilități de cazare 

similare (CAEN 5510) 
Întreprinderi mijlocii 
1. TURIST ȘUIOR SRL - Baia Sprie  

Alte servicii de cazare (CAEN 5590) 
Microîntreprinderi 
1. HOLIDAY TOUR SRL - Ocna Șugatag  

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. MARA INTERNATIONAL TOUR SRL - 
Baia Mare  

Premiile speciale au revenit anul 
acesta companiei Taffo SRL (la secțiunea 
Managerul Anului fiind premiați domnii 
Mihai Filip, Remus-Adrian Fodor si 

Marian Emil Țapu), respectiv companiei 
B&K Electro System, premiul pentru 
Femeia Manager a anului fiind acordat 
doamnei Liliana Blasko. Topul 
exportatorilor din județul Maramureș 
2021 este:  

1. Aramis Invest SRL 
2. Eaton Electro Producție SRL 
3. Aviva SRL 
Am fost onorați, de asemenea, să îl 

avem alături de noi la acest eveniment pe 
președintele Consiliului Județean 
Maramureș, dl. Ionel Bogdan, care a 
subliniat că mediul privat reprezintă cheia 
dezvoltării economice și a dat asigurări că 
administrația județeană are ușile deschise 
pentru comunitatea de business.  

Mulțumim pentru prezență și prefectului 
județului Maramureș, dl. Rudolf Stauder, 
care alături de președintele C.C.I. 
Maramureș, dl. Florentin-Nicolae Tuș, a 
înmânat companiilor de top diplomele și 

trofeele celei de-a XXIX-a 
ediții.  
     Un apel la reziliență a 
transmis mediului de afaceri 
si președintele organizației 
camerale. Dl. Florentin-
Nicolae Tuș a coordonat 
oficial “Top Firme 
Maramureșene 2022”, iar în 
cuvântul său de deschidere, 
si-a exprimat aprecierea față 
de viziunea și capacitatea de 
adaptare la situațiile de criză 
a managementului acestor 
companii care sunt azi atât un 
brand, cât și motorul 

economiei locale maramureșene. 
Totodată, președintele organizației 
camerale a prezentat situația economică a 
județului Maramureș aferentă anului 2021, 
indicatorii economici urmând să fie 
publicați în curând în catalogul “Repere 
economice maramureșene”, un alt proiect 
al Camerei de Comerț si Industrie dedicat 
mediului de afaceri.  

Adresăm mulțumiri și BCR, care a ales 
să se alăture ediției din acest an “Top 
Firme Maramureșene 2022” în calitate de 
partener al evenimentului.  

C.C.I. Maramureș își exprimă 
recunoștința față de încrederea acordată 
organizației și transmite încă o dată 
mulțumiri tuturor celor care ne-au onorat 
azi cu prezența la festivitatea de 
decernare a premiilor “Top Firme 
Maramureșene 2022”. Felicitări tuturor, iar 
fiecare idee să se transforme într-o nouă 
reușită pentru Dumneavoastră.  

Economia merge înainte!  
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Asociaț ia Î nțreprinza țorilor Maramures  (AÎM), î n 
parțeneriaț cu organizaț iile membre UNPR din 
județ ele Bihor, Sațu Mare s i Sa laj, sub egida Uniunii 
Naț ionale a Pațronațului Roma n (UNPR), a organizaț 
joi, 6 ocțombrie, „Business Forum Nord – 
Vest”, ediția a II-a, la Hoțel Magus din Baia Mare. 
Concepțul face parțe din seria evenimențelor de 
business regionale „Business Forum Nord – Vesț”, 
realizațe de cele mai imporțanțe organizaț ii ale 
oamenilor de afaceri din regiune, sub î nalț pațronajul 
UNPR. Asțfel, s-a doriț 
î nța rirea relaț iilor 
dințre UAT-uri s i 
mediul de afaceri s i, 
impliciț, buna 
cunoas țere a 
sțrațegiilor de 
dezvolțare economica  
a celor 4 județ e. 
Evenimențul a fosț 
dedicaț dezvolța rii 
mediului de afaceri din 
regiune s i a pus accenț 
pe doua  subiecțe de 
maxima  imporțanț a  s i acțualițațe: fondurile 
europene s i leadership-ul. Forumul a avuț parțe s i 
de o sesiune ințeracțiva  despre semnificaț ia s i rolul 
leadership-ului pențru o afacere de succes, susț inuța  
de acțorul Bogdan Bob Ra dulescu. 

Florentin-Nicolae TUȘ, președinte C.C.I. 
Maramureș: ”Am apreciaț î n mod deosebiț invițaț ia 
care ne-a fosț adresața  la acesț evenimenț. Sigur ca  
Asociaț ia Î nțreprinza țorilor Maramures , principalul 
organizațor al evenimențului, reprezința  o asociaț ie 
pațronala  foarțe puțernica  î n județ ul nosțru s i 
recunoscuța , de alțfel, s i la nivel naț ional. As a cum 
menț iona s i domnul pres edințe Îoan Lucian, 
pres edințele U.N.P.R., Filiala Maramures  a U.N.P.R., 
respecțiv Asociaț ia Î nțreprinza țorilor Maramures , esțe 
una dințre primele filiale ca forț a , ca puțere s i ca 
reprezențare. Acesț lucru s-a va zuț s i la acesț Forum. 
Sigur ca  e o provocare sa  organizezi un forum 
regional, un forum economic regional, e o provocare 

Președintele C.C.I. Maramureș, împuternicit să reprezinte 
C.C.I. a României la Forum Business Nord-Vest 

Președintele Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, Florentin-Nicolae Tuș, a 
răspuns afirmativ solicitării președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României, 
Mihai Daraban, de a-l reprezenta, în calitate de împuternicit al Președintelui CCIR și de 
membru al Colegiului de Conducere al Camerei Naționale, la evenimentul Forum Business 
Nord-Vest – Ediția a II-a, organizat de Asociația Întreprinzătorilor Maramureș în 
colaborare cu Asociația Economică Germano-Română pentru Regiunea de Nord Vest și 
Asociația Camera Meșteșugarilor din Satu Mare, Federația Patronilor Bihor, sub înaltul 
patronaj al UNPR, membru al CCIR.  

sa  reus es ți sa  aduci î n faț a anțreprenorilor 
reprezențanț ii adminisțraț iei publice s i iața  ca  vorbim 
aici despre pres edinț i de Consilii județ ene din 3 
județ e, vorbim de parțiciparea la nivel de secrețari de 
sțaț din doua  minisțere foarțe imporțanțe pențru 
acțivițațea economica . Au fosț prezența ri deosebițe. Î n 
prima parțe a fosț un ințeres manifesțaț din parțea 
parțicipanț ilor evidenț. S i parțea a doua a fosț la fel de 
ințeresanța  s i parțicipanț ii au ințeracț ionaț pențru ca , 
nu-i as a, î n parțea a doua au avuț loc s i î nța lnirile 

direcțe î nțre 
parțicipanț i s i la 
sfa rs ițul zilei cu țoț ii 
au plecaț mulț umiț i s i 
cu rezulțațe concrețe. 
Sigur ca  prezenț a 
auțorița ț ilor e foarțe 
imporțanța  la asțfel de 
evenimențe. De ce? 
Pențru ca  dinspre 
mediul de afaceri se 
desprind o mulț ime de 
idei, idei care pleaca  
de la problemele pe 

care le î nța mpina  î n acțivițațe. Ele țrebuie țransmise 
facțorilor de decizie. Am apreciaț î n mod deosebiț 
ințervenț ia domnului Îoan Lucian care a subliniaț î n 
mod clar necesițațea colecța rii unor asțfel de 
propuneri ca țre asociaț iile pațronale care mai apoi sa  
le țransmița  facțorilor de decizie.” 

 

Cuvântul președintelui C.C.I. Maramureș 

Din anul 2015, de la semnarea parțeneriațului 
pențru mediul de afaceri, dințre Camera de Comerț  s i 
Îndusțrie a Roma niei s i Uniunea Naț ionala  a 
Pațronațului Roma n, colaborarea dințre cele doua  
organizaț ii s-a dezvolțaț semnificațiv, î n ințeresul 
companiilor roma nes ți. Evoluț ia pozițiva  a relaț iilor 
dințre cele doua  organizaț ii a fosț marcața  de 
doba ndirea, î n urma  cu ca țeva zile, î n dața de 28 

Continuare în pag. a 6-a 
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sepțembrie 2022, de ca țre Camera de Comerț  s i 
Îndusțrie a Roma niei a calița ț ii de membru de onoare 
a Uniunii Naț ionale a Pațronațului Roma n, UNPR 
ava nd deja calițațea de membru al CCÎR.  
Îpoțeza din spațele acesțui parțeneriaț a fosț ca  

orgoliile celor care conduc confederaț iile pațronale 
auțohțone erau neproducțive, sla bind mis carea 
pațronala  din ț ara noasțra . Un parțeneriaț viabil, 
ancoraț î n realița ț ile cu care se confrunța  mediul de 
afaceri din Roma nia, urma sa  reprezințe un bun 
exemplu de colaborare pențru apa rarea ințereselor 
companiilor privațe din Roma nia. De asemenea, esțe 
dațoria pațronațelor din Roma nia sa  ofere sțațului 
roma n s i sindicațelor un parțener puțernic s i cu o 
ațițudine consțrucțiva . Rezulțațele colabora rii dințre 
cele doua  organizaț ii, prințre care se numa ra  s i acesț 
evenimenț, confirma  fapțul ca  ipoțeza celor doi 
iniț iațori ai acesțui parțeneriaț, pres edinț ii Îoan Lucian 
s i Mihai Daraban, a fosț una corecța .  
(Sursa Bursa: hțțps://www.bursa.ro/ccir-si-unpr-

parțeneriaț-pențru-mediul-de-afaceri-26369521)   
Ne afla m î n Baia Mare, î n Regiunea de dezvolțare 

Nord-Vesț. Regiunea Nord-Vesț se sițueaza  la graniț a 
Roma niei cu Ungaria s i Ucraina s i acopera  14,3% din 
suprafaț a ț a rii, ava nd 2,5 milioane de locuițori (13,1% 
din populaț ia rezidența ).  
Regiunea Nord-Vesț esțe î ncadrața  î n cațegoria celor 

mai puț in dezvolțațe din Uniunea Europana . Produsul 
ințern bruț (PÎB)/locuițor esțe de 67% faț a  de media 
UE (Purchasing Power Sțandards PPS, 2020, dațe 
provizorii). Regiunea se claseaza  pe ulțimele locuri 
(246/268) conform Îndicelui Compețițivița ț ii 
Regionale 2019, care menț ioneaza  ca principale 
provoca ri: calițațea s i densițațea infrasțrucțurii, 
nivelul sca zuț de sofisțicare a afacerilor s i de inovare.  
Economia regiunii conțribuie cu aproximațiv 12% la 

PÎB naț ional, avand cele mai mari densița ț i de 
companii î n ÎT s i indusțrii creațive, dupa  capițala . 
Județ ul Cluj conțribuie cu 41% la PÎB regional (2020) 
s i ațrage cea mai mare parțe a invesțiț iilor sțra ine 
direcțe ÎSD (aproximațiv 40%) s i a resurselor de 
munca  (29%). Esțe urmaț la disțanț a  de Bihor s i 
Maramures . Î n ceea ce prives țe aporțul la formarea 
PÎB regional, țendinț a mulțianuala  esțe ca județ ul Cluj 
sa  aiba  o parțicipare din ce î n ce mai mare la formarea 
PÎB regional faț a  de celelalțe județ e, accențuand 
diferenț ele de la nivelul Regiunii. Aporțul județ ului 
Cluj la formarea PÎB regional esțe î n cres țere 
consțanța . Daca  î n anul 2000 PÎBul Clujului reprezența 
33% din PÎBul Regiunii, î n 2019 reprezența 41%. Î n 
acelas i țimp, procențul țuțuror celorlalțe județ e a 
sca zuț consțanț. 
Toțodața , dispersia rațelor de ocupare la nivel 

județ ean (20% î n 2018) esțe una dințre cele mai 

ridicațe din UE, reflecța nd dezechilibrele de 
dezvolțare.  
Î n acesțe condiț ii, numeroase zone ale regiunii 

ra ma n î n afara fluxurilor economice, mai ales î n 
Bisțriț a Na sa ud, Sațu Mare s i Sa laj. Î mpreuna , acesțe 3 
județ e conțribuie cu numai 26% la PÎB regional s i 
deț in 32% din resursele de munca , defavorizațe fiind 
de țendinț a de concențrare micro-regionala  la nivelul 
Clujului, de conecțivițațea redusa , accesul slab la 
servicii publice s i calițațea slaba  a mediului de locuiț.  
Tendinț a de concențrare a resurselor economice s i 

umane s i a infrasțrucțurii medicale s i educaț ionale î n 
județ ul Cluj va conținua s i, î n mod inevițabil va 
accențua periferizarea celorlalțe județ e s i va cres țe 
decalajele faț a  de acesța. 
(Sursa ADRNV: hțțps://www.nord-vesț.ro/regio-

2021-2027/)  
Sisțemul cameral din Roma nia s i Camera de Comerț  

s i Îndusțrie a Roma niei a preluaț mesajul mediului de 
afaceri s i a semnalaț, de nenuma rațe ori, decidențului 
polițic lipsa unei infrasțrucțuri adecvațe. Fa ra  
infrasțrucțura , indusțria roma neasca  se va descurca 
din ce î n ce mai greu. Învesțiț iile, ața ț î n infrasțrucțura 
fizica , ca ț s i î n cea digițala , sunț necesare nu numai 
pențru a fi oprița  o evențuala  migrare a marilor 
companii, prezențe deja î n Roma nia, ca țre alțe sțațe, ci 
mai ales pențru a deveni un hub regional. 
Esțe nevoie ca Roma nia sa  valorifice fondurile 

europene desținațe relansa rii s i rezilienț ei, precum s i 
sa  elaboreze polițici care sa  ațraga  invesțiț ii î n cele 
mai compețițive ramuri ale economiei roma nes ți. De 
alțfel, ațragerea fondurilor europene esțe sțra ns legața  
de invesțiț iile î n infrasțrucțura  s i ambele sunț 
esenț iale pențru mediul de afaceri roma nesc. 
La fel de imporțanța  pențru economia roma neasca  

va fi s i susț inerea ÎMM-urilor cu ajuțorul unor 
programe finanț ațe de sțaț, care sa  le ofere 
posibilițațea de a se dezvolța pe țermen lung. Trebuie 
ț inuț conț de fapțul ca , î n Roma nia, 50% din valoarea 
ada ugața  î n economie esțe adusa  de ÎMM-uri, faț a  de o 
medie europeana  de 58%. 
De asemenea, țrebuie pus accențul î n mod real pe 

digițalizare, o alța  componența  imporțanța  pențru 
dezvolțarea unui mediu de afaceri sa na țos. Credem ca  
digițalizarea adminisțrațiva  ar țrebui sa  devina  o 
priorițațe î n ceea ce prives țe alocarea de fonduri, 
pențru ca  orica ț de eficienț ar fi mediul privaț de 
afaceri, mai devreme sau mai ța rziu va ințra î n 
coliziune cu birocraț ia din insțițuț iile adminisțraț iei 
cențrale sau locale.  
Camera de Comerț  s i Îndusțrie a Roma niei î s i reafirma  
sprijinul necondiț ionaț pențru î nțreg mediul de afaceri 
roma nesc s i conținua  sa  depuna  eforțuri subsțanț iale 
î n ceea ce prives țe diversificarea pieț elor de exporț, 
cres țerea capițalului roma nesc, precum s i promovarea 
secțorului privaț roma nesc pe pieț e ințernaț ionale. 
(Sursa CCÎR Sțarea economiei 2020: hțțps://ccir.ro/

wp-conțenț/uploads/2021/05/SME-pț-2020_final-
mic.pdf)   

Forum Business Nord-Vest 

Urmare din pag. a 5-a 
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S-a inaugurat Judecătoria Sighetu Marmaţiei  

Președintele Camerei de 
Comerț și Industrie Maramureș, 
Florentin-Nicolae Tuș, a 
participat în 8 octombrie a.c. la 
inaugurarea Judecătoriei Sighetu 
Marmației, după finalizarea 
lucrărilor de reparații capitale, 
consolidare, restaurare, 
extindere și modernizare. 
Camera de Comerț și Industrie 
Maramureș și Curtea de Arbitraj 
Comercial de pe lângă C.C.I. 
Maramureș asigură Judecătoria 
Sighetu Marmației de întreaga 
deschidere de colaborare.  

“Onorat de invitația conducerii 
Curții de Apel Cluj și a 
Tribunalului Maramureș de a 
participa la inaugurarea 
Judecătoriei Sighetu Marmației 
după finalizarea lucrărilor de 
reparații, restaurare, extindere și 
modernizare. O clădire istorică 
reper,  situată în inima capitalei 
Țării Maramureșului și-a recăpătat 
farmecul de odinioară, oferind 
condiții moderne tuturor 
magistraților, avocaților și 
justițiabililor care-i vor trece 
pragul. Felicitări tuturor celor 
implicați în realizarea acestui 
proiect de excepție!”, transmite 
președintele CCI Maramureș, 
Florentin-Nicolae Tuș.  

Președintele Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, 
Florentin-Nicolae Tuș, a semnat în 7 octombrie 2022 
contractul de finanțare în valoare de 4.675.511 lei pentru 
proiectul "S.O.F.T. - Susținem Ocuparea prin Formare 
Tehnologică".  

Camera de Comerț și Industrie Maramureș, în calitate de 
lider de parteneriat, urmează să implementeze acest 
proiect în următoarele 15 luni alături de partenerii: 

- Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL 
- Holisun SRL 
- Asociația Întreprinzătorilor Maramureș  
Obiectivul general al proiectului "S.O.F.T. - Susținem 

Ocuparea prin Formare Tehnologică" este creșterea 
accesului și participării la formare profesională în 
domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și 
comunicațiilor a 575 de persoane angajate pe piața muncii 
prin formare și activități inovatoare ce favorizează 

PROIECT SEMNAT:  

„S.O.F.T.-Susİinem Ocuparea prin Formare Tehnologică” 

creșterea nivelului de calificare în aceste domenii și 
sporirea capacității de inserție profesională și a 
adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice 
cu potențilal competitiv identificate conform SNC și în 
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.  

Printre activități:  
- Identificarea, recrutarea, înregistrarea și evidența unui 

număr de minim 575 de persoane în gupul țintă; 
- Furnizarea de programe de formate profesională în 

domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și 
comunicațiilor pentru minim 575 persoane; 

- Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de 
programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfa-
betizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor; 

- Organizarea și derularea de campanii de conștientizare 
a angajatorilor privind importanța și necesitatea 
participării angajaților la programe de formare continuă.  
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Centrul EUROPE DIRECT Maramureș a invitat 

Camera de Comerț și Industrie Maramureș să 

celebreze Săptămâna Roboticii, în 20 octombrie 

2022, ora 12:00, prin participarea la evenimentul 

Întâlnirea anuală a cluburilor de robotică 

ROBOT4ALL.  

Acțiunea s-a desfășurat la Centrul de Instruire și 

Marketing ”Gheorghe Marcaș” (Aleea Expoziției, 

nr. 5, Baia Mare), iar Camera de Comerț și 

Industrie Maramureș a fost partener al 

evenimentului.  

În luna septembrie a.c., s-a încheiat etapa de 

înființare a cluburilor de robotică sponsorizate de 

către Centrul EUROPE DIRECT Maramureș, 

motiv pentru care Centrul a invitat și organizația 

noastră să marcheze acest eveniment alături de 

EUROPE DIRECT. Au fost invitate să participe 

toate cele 18 cluburi (3 din etapa pilot Erasmus 

2017 – 2019) cât și cluburile înființate în perioada 

2021 – 2022. Evenimentul s-a dorit a fi un prilej de 

cunoaștere reciprocă a membrilor rețelei și de 

schimb de experiență între cluburi. A fost pregătită 

o scurtă prezentare a fiecărui club, iar în partea a 

doua cluburile avansate au făcut o scurtă 

demonstrație practică folosind roboții primiți de 

către club.  

Camera de Comerț și Industrie Maramureș a fost 

reprezentată la acest eveniment de președintele 

organizației, Florentin-Nicolae Tuș. Acesta a 

transmis cluburilor de robotică un mesaj de 

încurajare și a subliniat că activitatea acestora nu 

s-ar putea dezvolta fără implicarea dascălilor.  

Florentin-Nicolae TUȘ, președinte C.C.I. 

Maramureș: ”Îmi face plăcere să constat o 

creștere numerică a tinerilor dornici să dezvolte 

cunoștințe în acest domeniu și a celor care 

manifestă un interes deosebit pentru activitățile 

de robotică. De asemenea, e important de 

ÎNTÂLNIREA ANUALĂ A CLUBURILOR DE 

ROBOTICĂ ROBOT4ALL 

menționat că fără implicarea dascălilor, noi nu 

am fi reușit azi să participăm la astfel de 

evenimente care îi aduc în atenție pe acești tineri 

pasionați și motivați de această știință. Vedem 

competiții spectaculoase naționale, chiar și 

internaționale cu echipe românești de robotică ce 

se întorc din aceste competiții internaționale cu 

t i t lul  de  învingători .  Asta  denotă 

responsabilitatea dascălilor, emulația și pasiunea 

pe care tot mai mulți tineri o au pentru robotică.  

   Felicit organizatorii acestui 

eveniment pentru implicarea și 

atenția pe care o acordă cluburilor 

de robotică și nu în ultimul rând 

pe membrii acestor cluburi. 

Camera de Comerț și Industrie 

Maramureș are și rolul de a 

sprijini și alte activități, cum ar fi 

acestea din domeniul educației, 

motiv pentru care am dat curs 

invitației Centrului EURORE 

DIRECT de a ne alătura în 

calitate de partener la acest 

eveniment.”  
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM  

În cursul lunii octombrie, Camera de Comerț și 
Industrie Maramureș a  finalizat o nouă sesiune de curs 
online pentru ocupația “AGENT DEZINFECȚIE, 
DERATIZARE, DEZINSECȚIE“. 

Întâlnirile au fost organizate de luni până joi, și au fost 
susținute de specialiști în acest domeniu, cu o vastă 
experiență, din cadrul DSVSA. Cei 25 de cursanți au 
susținut examenul final în data de 11 octombrie 2022. 

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.  

Camera de Comerț și Industrie Maramureș a organizat 
în perioada 20 septembrie - 13 octombrie 2022, o nouă 
serie de curs online „Manager Resurse Umane”.  

Cursul a fost susținut de către un grup de specialiști cu 
o experiență vastă în domeniul resurselor umane și o 
pregătire pedagogică corespunzătoare formării 
profesionale a adulților. 

Competențele obținute în urma cursului 
sunt consilierea celorlalți manageri în probleme de 
resurse umane; coordonarea desfășurării activităților 
de resurse umane; coordonarea elaborării politicilor și 
programelor de resurse umane; coordonarea 
personalului din departamentul de resurse umane; 
elaborarea strategiei de resurse umane; 
monitorizarea costurilor de personal; monitorizarea 
sistemului de relații de muncă al organizației; 
organizarea activității departamentului de resurse 
umane; reprezentarea compartimentului de resurse 
umane. 
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ACADEMIA DE MANAGEMENT pentru IMM  

Camera de Comerț  s i Îndusțrie Maramures  organizeaza  î n 24 noiembrie 2022, î nțre orele 17:00 – 19:00, 
la sediul organizaț iei, un seminar de informare a agenț ilor economici privind legislaț ia muncii. Vor fi 
abordațe noutăți și modificări legislative ale Codului Muncii, respecțiv reglementări privind 
securitatea și sănătatea în muncă. Seminarul va fi susț inuț î n format hibrid (online și la sală) de Marcel 
Ca nț a s i Cosțel Borca, specialis ți î n legislaț ia muncii. 

Pențru parțiciparea online, cei ințeresaț i se poț î nscrie prin complețarea țalonului publicaț pe sițe-ul 
Camerei de Comerț  s i Îndusțrie Maramures  la Secț iunea Servicii / Seminarii s i webinarii: hțțps://
www.ccimm.ro/evenimențe/legislația-muncii-seminar-hibrid/ . 

Dețalii suplimențare: țel. 0733674898, e-mail: cci_mm@ccimm.ro, Camera de Comerț  s i Îndusțrie 
Maramures , Bd. Unirii, nr. 16.  

Camera de Comerț și Industrie Maramureș a organizat 
în perioada 7 - 9 octombrie 2022, cu respectarea 
tematicii și bibliografiei stabilite și publicate de către 
ANRE, cursuri online de pregătire teoretică în vederea 
autorizării electricienilor.  

Grupul țintă a fost format din persoanele calificate în 
domeniul electric, care doresc obținerea calității de 

În perioada 26 septembrie - 21 octombrie 2022, s-a 
desfășurat cursul Cadru tehnic cu atribuții în domeniul 
prevenirii și stingerii incendiilor – PSI (cod COR: 541902), 
pentru un grup de 13 persoane. 

Cursul a fost susținut de specialiști cu o vechime de 
peste 10 ani în cadrul ISU Maramureș respectând 
tematica din program. Examenul de absolvire s-a 
desfășurat în data de 25 octombrie și a constat într-un 
test grilă al cunoștințelor dobândite pe parcursul 
programului de formare profesională, un proiect și un 
interviu.  

electrician autorizat, conform „Regulamentului pentru 
autorizarea electricienilor în domeniul instalațiilor 
electrice”, aprobat prin Ordinului 99/2021. În urma 
acestor sesiuni online – live, participanții au fost 
informați și cu privire la noutățile reglementate din 
domeniu. 

Cursurile au fost susținute de formatori, specialiști în 

domeniu, avizați de către Autoritatea Națională de 

Reglementare în Domeniul Energiei. 

Cursurile s-au desfășurat prin intermediul platformei 

Zoom, la care au participat un număr de 11 de persoane 

din diferite județe.  

https://www.ccimm.ro/evenimente/legislatia-muncii-seminar-hibrid/
https://www.ccimm.ro/evenimente/legislatia-muncii-seminar-hibrid/
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Acte normative publicate în 

Monitorul Oficial OCTOMBRIE 

● LEGE nr. 275 din 30 septembrie 
2022 privind respingerea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 37/2021 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 
53/2003 - Codul muncii (M.O. nr. 961 din 
03.10.2022) 

● DECIZIA nr. 343 din 26 mai 2022 
referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 
alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile 
şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate, ale art. 1 alin. (1) lit. a) şi ale art. 
2 lit. a), b) şi h) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia 
maternităţii la locurile de muncă (M.O. nr. 
962 din 03.10.2022) 

● LEGE nr. 277 din 3 
octombrie 2022 pentru 
completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 
1/2011 (M.O. nr. 966 din 
04.10.2022) 

● HOTĂRÂRE nr. 1.202 
din 5 octombrie 2022 
pentru modificarea art. 8 
alin. (2) din Hotărârea 
Guvernului nr. 1.032/2022 
privind acordarea unor 
ajutoare excepţionale producătorilor 
agricoli din sectorul vegetal (M.O. nr. 971 
din 05.10.2022) 

● ORDIN nr. 2.734 din 3 octombrie 
2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor 
de stat "Granturi pentru investiţii în 
retehnologizare acordate IMM-urilor din 
domeniile industriei alimentare şi 
construcţiilor, precum şi alte domenii în 
legătură cu acestea, în vederea refacerii 
capacităţii de rezilienţă", în cadrul axei 
prioritare 4 - "Sprijinirea ameliorării 
efectelor provocate de criză în contextul 
pandemiei de COVID-19 şi al 
consecinţelor sale sociale şi asupra 
pregătirii unei redresări verzi, digitale şi 
reziliente a economiei", prioritatea de 
investiţii "Sprijinirea ameliorării efectelor 
provocate de criză în contextul pandemiei 
de COVID-19 şi consecinţelor sale sociale 
şi pregătirea unei redresări verzi, digitale 
şi reziliente a economiei", obiectivul 
specific 4.1 "Consolidarea poziţiei pe 
piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia 
COVID-19", acţiunea 4.1.1 "Investiţii în 

activităţi productive" din Programul 
operaţional Competitivitate (M.O. nr. 972 
din 06.10.2022) 

● SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT 
din 3 octombrie 2022 privind "Granturi 
pentru investiţii în retehnologizare 
acordate IMM-urilor din domeniile 
industriei alimentare şi construcţiilor, 
precum şi alte domenii în legătură cu 
acestea, în vederea refacerii capacităţii 
de rezilienţă" (M.O. nr. 972 din 
06.10.2022) 

● PROCEDURĂ din 16 septembrie 
2022 de certificare şi monitorizare online 
pentru programele cu finanţare 
nerambursabilă aflate în implementare la 

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului 
prin intermediul agenţiilor pentru 
întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de 
investiţii şi promovare a exportului, 
precum şi prin intermediul instituţiilor de 
credit partenere (M.O. nr. 975 din 
06.10.2022) 

● ORDIN nr. 21.494 din 5 ocombrie 
2022 privind aprobarea Procedurii de 
implementare a Programului IMM INVEST 
PLUS componenta INNOVATION (M.O. 
nr. 976 din 07.10.2022) 

● METODOLOGIE din 29 septembrie 
2022 de acces şi de organizare şi 
desfăşurare a admiterii în învăţământul 
dual pentru calificări profesionale de nivel 
4, conform Cadrului naţional al calificărilor 
(M.O. nr. 979 din 07.10.2022) 

● HOTĂRÂRE nr. 1.243 din 12 
octombrie 2022 pentru modificarea şi 
completarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Oficiului 
Naţional de Prevenire şi Combatere a 
Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 491/2021, precum şi 

pentru modificarea anexei nr. 2 la 
Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Finanţelor (M.O. nr. 1007 din 
18.10.2022) 

● ORDIN nr. 1.371 din 12 octombrie 
2022 privind aprobarea Ghidului 
solicitantului pentru instituirea schemei de 
ajutor de minimis "Sprijin acordat pentru 
implementarea Programului de creştere 
a competitivităţii produselor 
industriale" (M.O. nr. 1008 din 
18.10.2022) 

● ORDIN nr. 1.704 din 17 octombrie 
2022 privind aprobarea procedurii de 
implementare a Programului pentru 

organizarea Târgului 
Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii (M.O. nr. 1012 din 
18.10.2022) 
     ● ORDIN nr. 1.705 din 
17 octombrie 2022 privind 
aprobarea procedurii de 
implementare a Progra-
mului naţional pentru 
susţinerea meşteşugurilor 
şi artizanatului (M.O. nr. 
1012 din 18.10.2022) 
     ● LEGE nr. 283 din 17 

octombrie 2022 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 53/2003 - Codul 
muncii, precum şi a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrative (M.O. nr. 1013 din 
19.10.2022) 

● ORDIN nr. 3.904 din 19 octombrie 
2022 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea de către 
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor 
pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. 
- IFN a procedurilor privind monitorizarea 
şi stoparea/recuperarea ajutorului de stat 
(M.O. nr. 1033 din 24.10.2022) 

● ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 
147 din 28 octombrie 2022 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Române pentru Investiţii şi 
Comerţ Exterior, precum şi pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 43/2017 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea agenţiilor 
pentru întreprinderi mici şi mijlocii, 
atragere de investiţii şi promovare a 
exportului (M.O. nr. 1048 din 28.10.2022) 

https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/259819
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/259819
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/242069
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/242069
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/255220
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/255220
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/259831
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/252941#A510
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/252941#A510
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/252941#A510
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/169073#A23
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/169073#A37
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/169073#A37
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/169073#A39
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/169073#A56
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/169073#A56
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/259857
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/259857
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/259001
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/259001
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/259001
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/259915
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/259915
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/258521#A313
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/258521#A313
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/258521#A313
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260203
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260203
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260204
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260204
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260204
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260204
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260222
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260222
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260248
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260248
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260259
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260259
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260504
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260504
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/241853
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/241852
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/241852
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/250948#A16672342
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/250948#A16672342
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260518
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260518
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260519#A1
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260519#A1
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260537
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260537
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260538
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260538
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260561
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260561
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/259068
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/259068
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/258136
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/258136
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260724
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260724
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260725
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260725
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260842
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/260842
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/196537
https://www.ilegis.ro/oficiale/index/act/196537
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Imobilul, situat în Baia Mare, este o proprietate 
specială având în vedere locația, suprafața generoasă și 
structura clădirii care permite variate destinații. Terenul 
de care dispune este în suprafață totală de 1499mp din 
care curte liberă 947mp (ideală pentru o parcare 
generoasă) și cu o deschidere stradală de 43ml. 

Structura de rezistență este realizată din cadre de 
beton armat, avantajul acestui tip de structură este acela 
că permite o mare flexibilitate în ceea ce privește 
compartimentarea spațiului interior. Clădirea are patru 
niveluri funcționale, unde găsim spații de depozitare/
producție, compartimentate open-space, dar care 
beneficiază și de zone de birouri, vestiare și grupuri 
sanitare. Accesul în clădire se face prin două căi de acces 
separate. 

Ca urmarea a poziționării excelente, spațiul poate fi 
fructificat pe destinații multiple: Showroom, Sediu 
Firmă, Spații de Birouri, Clinică Medicală, Spații 
Comerciale, Centru îngrijire bătrâni, Garsoniere/ 
apartamente, Hotel etc. 

Starea generala a clădirii este bună, fiind necesare doar 
mici reparații și lucrări de igienizare, ferestrele fiind din 
PVC și aluminiu.  

Din punct de vedere al utilităților, imobilul este racordat 
la toate acestea: curent trifazic, apă, canalizare, gaz.  

Preț: 750,000 € (394.74 € / mp)  
Dacă sunteți interesați vă rugăm să vă adresați Camerei 

de Comerț și Industrie Maramureș, e-mail: 
cci_mm@ccimm.ro, tel. 0262-221510, 0362-405303, 
0728-233908.  

Oportunitate de investiție în Baia Mare 

Clădire multifuncțională D + P + 2E, Suprafață construită desfășurată: 2163mp  

mailto:cci_mm@ccimm.ro

