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RAPORT  DE  ACTIVITATE 
pe anul 2021 

 
 

În concordanță cu misiunea și atribuțiile prevăzute în Legea camerelor de comerț și industrie din 

România nr. 335/2007, cu modificările și completările ulterioare, Statutul CCI Mureș, Regulamentul 

de organizare și funcționare, organigrama și alte reglementări legale cu impact asupra activității sale, 

ca organizație autonomă, neguvernamentală, de utilitate publică, fără scop patrimonial, Camera de 

Comerț și Industrie a județului Mureș a desfășurat în perioada de referință a raportului activități 

specifice de susținere, sprijin și promovare a membrilor săi, punând accent pe furnizarea de 

informații de interes pentru mediul de afaceri, servicii suport pentru înființarea firmelor, consultanță 

și asistență pentru dezvoltarea afacerilor și obținerea de finanțări, organizarea de cursuri de formare 

și de perfecționare profesională, seminarii, dezbateri și alte evenimente de promovare și reprezentare 

a intereselor membrilor și a comunității de afaceri mureșene. 

În perioada analizată activitatea organelor de conducere ale CCI Mureș s-a înscris în prevederile 

statutare, în ceea ce privește îndeplinirea atribuțiilor specifice prevăzute pentru fiecare structură în 

parte. 

Adunarea generală anuală a membrilor CCI Mureș s-a reunit în data de 8 aprilie 2021, prilej cu 

care au fost prezentate și aprobate raportul de activitate, execuția bugetului și raportul cenzorilor  

pentru anul 2020, programul de activități și bugetul pentru anul 2021. 

Colegiul de Conducere și Comitetul de Direcție s-au reunit cu regularitate, în cadrul unor întâlniri 

de lucru în care s-au dezbătut și adoptat decizii referitoare la problemele și activitățile curente 

desfășurate de CCI Mureș.   

 

Compartimentele funcționale ale CCI Mureș au oferit în perioada de referință o gamă largă de 

servicii suport pentru înființarea și dezvoltarea afacerilor, informații, consultanță economică, 

juridică, financiară, comercială. S-a acționat cu pragmatism pentru dezvoltarea activităților Camerei 

și lărgirea paletei de servicii oferite operatorilor economici.  

Activitățile realizate pot fi sintetizate după cum urmează: 



 

 3 

Relația cu membrii și creșterea gradului de reprezentativitate al CCI Mureș 

 

Reprezentativitatea Camerei de Comerț și Industrie Mureș este dată atât de numărul de membri și de 

ponderea acestora în economia mureșeană, cât și de numărul de firme care au apelat la serviciile și 

la sprijinul nostru de-a lungul timpului.  

 

Cu mici fluctuații, numărul de firme membre în anul 2021 s-a menținut în jurul cifrei de 200, din 

care 163 cu cotizația achitată pentru anul 2021. Deși nivelul cotizațiilor nu s-a modificat de peste 15 

ani, această diferență se menține de la an la an, pe fondul contextului economic general defavorabil 

care generează dificultăți financiare, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii.  

 

Printre membri CCI Mureș se numără, în continuare, majoritatea firmelor mari, cu forță financiară, 

astfel că ponderea cifrei de afaceri realizate de membrii CCI Mureș depășește 35% din totalul pe 

județ.  

 

În vederea îmbunătățirii serviciilor oferite și a stabilirii unei relații mai apropiate față de membri, în 

ultimii ani s-a realizat o diversificare a acestora în următoarele categorii: 

Membru “AUR”          73 membri în 2021 – nivel cotizație 4000 lei  

Membru “ARGINT”             1 membri în 2021 – nivel cotizație 2500 lei 

Membru “BRONZ”             1 membri în 2021 – nivel cotizație 1500 lei 

Membru “STANDARD”– nivel cotizație 200 – 600 lei (nemodificat față de anii anteriori) 

 

Fiecare dintre aceste categorii de membri beneficiază de pachete speciale de servicii, constând în 

gratuități și reduceri semnificative ale tarifelor practicate pentru majoritatea serviciilor oferite de 

CCI Mureș. 

 

Pentru îmbunătățirea recepției mesajului CCI Mureș către mediul economic și opinia publică, 

precum și pentru o  promovare activă și sistematică a ofertei de servicii către mediul de afaceri, s-au 

realizat următoarele: transmiterea permanentă a informațiilor de interes prin corespondență directă 

sau publicarea lor pe pagina de internet și pe rețelele de socializare, publicarea de articole, interviuri 

și reportaje în mass-media cu prilejul tuturor evenimentelor sau activităților de interes pentru mediul 

de afaceri. 

 
Creșterea numărului de membri rămâne o prioritate în activitatea CCI Mureș, grupul țintă vizat în 

continuare fiind acela al IMM-urilor din județ. Invităm și pe această cale firmele membre să apeleze 

în continuare, cu încredere, la serviciile noastre. Acordăm membrilor gratuități, tarife reduse sau alte 

facilități de plată pentru majoritatea serviciilor. 

 

Pentru a deveni un promotor activ al intereselor comunității de afaceri mureșene prin creșterea 

nivelului de reprezentativitate în cadrul sistemului cameral național, cu începere din anul 2018, 

Președintele CCI Mureș, dl. Vasile Pop, a preluat președinția Comitetului National pentru Strategii 

de Dezvoltare Economică (CSDE) la nivel de țară, fiind ales și în funcția de Vicepreședinte al 

Camerei de Comerț și Industrie a României pentru mandatul 2018-2022. CSDE are în componență 5 

Comisii de specialitate constituite la nivel național, după cum urmează: 
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 Comisia pentru probleme de fiscalitate: Corneliu Orzea, Președinte CCI Alba  

 Comisia de dezvoltare urbană și construcții: George Caval, Președinte CCIA Argeș  

 Comisia de mediu: Florentin Tuș, Președinte CCI Maramureș  

 Comisia pentru IMM: Marin Niculcea, Președinte CCIA Teleorman 

 Comisia pentru concurență: Alex Buzzi, Președinte CCI Caraș Severin 

 

Prin activitatea sa, CSDE își propune să rezolve cât mai multe probleme cu care se confruntă 

sistemul cameral și mediul de afaceri. Astfel, în cursul anului 2021, au fost înaintate propuneri 

referitoare la deductibilitatea cheltuielilor cu cotizațiile de membru, deblocarea situației privind 

întârzierile foarte mari la plata concediilor medicale (inclusiv printr-o propunere de modificare 

legislativă care să permită compensarea cu sumele datorate în contul contribuțiilor la asigurările 

sociale de sănătate), o mai mare implicare a sistemului cameral în învățământul profesional și tehnic 

prin Școlile de arte și meserii, precum și ca organizație de sprijin pentru Autoritatea Națională de 

Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal și pentru Registrul Național de Publicitate Mobiliară. 

 

Pentru ca activitatea desfășurată de CSDE să rezolve cât mai multe probleme cu care se confruntă 

mediul de afaceri mureșean, firmele membre ale CCI Mureș sunt invitate să participe în mod activ la 

lucrările comisiilor de specialitate organizate pentru  analiza situației existente în aceste domenii, 

identificarea problemelor generale și a necesităților mediului de afaceri, centralizarea acestora, 

elaborarea și promovarea de propuneri de proiecte de acte normative, modificări și completări ale 

legislației specifice, care să fie promovate și soluționate prin intermediul Comitetului pentru 

Strategii de Dezvoltare Economică din cadrul Camerei de Comerț și Industrie a României. 

 

 

Activitatea de relații interne și externe 
 

Topul firmelor din județul Mureș 

Conform tradiției și a atribuțiilor sale legale, CCI Mureș realizează în fiecare an “Topul Firmelor 

din Județul Mureș”, care este singurul clasament reprezentativ, întocmit la nivelul tuturor 

operatorilor economici activi, fiind bazat pe o metodologie complexă și unitară la nivel național, 

implementată de întreaga rețea de camere de comerț județene din România. 

 

In anul 2021, topul a ajuns la a 28-a Ediție și la întocmirea clasamentelor, au participat 19.081 

societăți comerciale care au depus bilanțuri contabile, dintre care 2.867 s-au situat pe primele 10 

locuri, fiind grupate pe domenii de activitate și pe clase de mărime. Dintre acestea 1.042 s-au  

regăsit în catalogul tipărit „Topul Firmelor din Județul Mureș” locul 1 revenind unui număr de 745 

de firme. 

 

Chiar dacă traversăm o perioadă deosebit de dificilă, în care oamenii de afaceri caută soluții de 

supraviețuire și de adaptare la noua realitate, considerăm că performanța trebuie recunoscută, iar 

succesul trebuie recompensat, de aceea, în măsura în care restricțiile au permis-o, am făcut eforturi 

ca anul acesta să organizăm Gala tradițională „Topul firmelor din județul Mureș”.  
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La eveniment au participat 150 de reprezentanți ai mediului de afaceri din județul Mureș și alți 

invitați, oficialități ale administrației publice locale, personalități marcante ale lumii universitare și 

științifice, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și ai mass media. în acest context, 

conform tradiției, Camera de Comerț și Industrie Mureș a acordat distincții celor mai performante 

companii, care au o importanță majoră în economia județului. Alături de evidențierea firmelor în 

cadrul clasamentelor, s-au acordat și următoarele distincții pentru companiile cu rezultate deosebite, 

constante de-a lungul timpului: Diploma și Trofeul pentru Excelență în Afaceri, Diploma pentru 

Exportatorii de Top, Trofeul de Distincție pentru Membri de Aur și Diplomele de Onoare pe care le 

acordăm femeilor manager de succes. 

 

Adresăm mulțumiri tuturor partenerilor noștri și, în mod special, „Membrilor de Aur” ai CCI Mureș, 

care ne-au sprijinit pentru editarea catalogului și pentru buna organizare a Galei „Topul firmelor din 

județul Mureș, un eveniment cu o rezonanță specială în mediul  economic și social al județului 

nostru și un prilej pentru ca cei mai importanți oameni de afaceri din județul Mureș să se întâlnească 

într-un cadru informal și să se cunoască mai bine pentru a pune bazele unor colaborări viitoare. 

 

Pentru firmele premiate, prezența în catalogul ”Topul Firmelor din Județul Mureș” reprezintă o carte 

de vizită, o garanție de bonitate și seriozitate în relațiile cu investitorii și cu partenerii comerciali, 

întrucât acest catalog se bucură de o largă distribuție în mediile de afaceri din țară și din străinătate.  

Ne mândrim cu faptul că 340 companii mureșene sunt prezente pe primele 10 locuri ale Topului 

național, dintre care 50 sunt ocupante ale locului 1, ceea ce situează județul Mureș pe un onorant loc 

7 pe țară. În numele Colegiului de Conducere și al Comitetului de Direcție al CCI Mureș, adresăm 

felicitări tuturor firmelor nominalizate în Top care, prin efort susținut, seriozitate, ambiție și 

perseverență, reușesc să situeze constant economia mureșeană peste media de dezvoltare pe țară. 

 

 

Relații interne 

Ca organizație cu un rol important în dezvoltarea economică a județului, CCI Mureș a menținut o 

strânsa legătură de colaborare cu instituții ale administrației centrale și locale, între care amintim:  

 Instituția Prefectului Județului Mureș 

 Consiliul Județean Mureș 

 Primăria Tg. Mureș și alte primării ale localităților din județul Mureș  

 Direcția Județeană a Finanțelor Publice Mureș  

 Direcția Județeană de Statistică Mureș 

 Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș  

 Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mureș 

 Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Munca Mureș 

 Inspectoratului Școlar Județean Mureș 

 Agenția de Protecție a Mediului Mureș  

 Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru 

 Biroul Extern Mureș al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru 

 Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovarea 

Exportului Tg. Mureș 
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 Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Mureș, 

 Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Mureș 

 Inspectoratul Județean Mureș al Oficiului Concurenței  

 Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – Filiala Mureș 

        

Cu aceste instituții, precum și cu altele care nu au fost numite aici, s-a făcut un schimb permanent de 

informații utile și au fost organizate evenimente comune în folosul comunității de afaceri din județul 

Mureș.   

 

Acordul de parteneriat cu Instituția Prefectului Județului Mureș vizează informarea reciprocă 

privind acțiunile inițiate sau organizate în sprijinul comunității de afaceri mureșene, organizarea 

unor evenimente pentru dezvoltarea mediului de afaceri și promovarea oportunităților de investiții 

din județul Mureș, precum și informarea privind activitățile desfășurate de CCI Mureș în vederea 

atragerii de fonduri europene, demersurile întreprinse în acest sens, respectiv rezultatele obținute în 

urma desfășurării acestor activități. Pe linia colaborării cu Instituția Prefectului Județului Mureș 

menționăm și faptul că Președintele CCI Mureș este membru al „Comisiei Mixte de Rechiziții a 

Județului Mureș” constituită în baza Legii 132/1007 privind rechizițiile de bunuri și prestările de 

servicii în interes public. 

 

Protocolul de colaborare cu Primăria Municipiului Târgu Mureș are ca obiect colaborarea pentru 

organizarea de manifestări expoziționale și alte activități de promovare în scopul sprijinirii agenților 

economici în efortul lor de promovare a produselor, serviciilor și investițiilor pe plan local regional 

și internațional, precum și un schimb permanent de informații utile menite a stimula și sprijini 

comunitatea de afaceri din zona. Tot în colaborare cu Primăria Municipiului Târgu Mureș depunem 

eforturi pentru a revigora învățământul profesional și tehnic mureșean prin înființarea unor Școli de 

Arte și Meserii, pentru ca generația tânără de târgumureșeni să fie mai bine pregătită pentru a putea 

face față cu profesionalism cerințelor de pe piața muncii din industrie, construcții, agricultură, 

servicii, transporturi, comerț sau turism. 

 

Pe linia bunei colaborări cu Primăria Municipiului Târgu Mureș, în data de 7 mai 2021, Camera de 

Comerț și Industrie a Județului Mureș a inițiat o întâlnire între reprezentanții mediului de afaceri 

mureșean și reprezentanți ai autorității locale, în vederea intensificării relațiilor de colaborare și a 

fluidizării dezvoltării economice a orașului Târgu Mureș și a județului Mureș. În cadrul acestei 

întâlniri, domnul Președinte Vasile Pop a propus înființarea unui birou special pentru IMM-uri și 

investitori, având în vedere atât de dorința membrilor camerali de a se implica în dezvoltarea 

orașului, prin diverse inițiative și investiții, cât și de sprijinul specialiștilor camerali în formarea unor 

grupuri de lucru optime, în vederea realizării dezideratelor comune. Propunerea a fost foarte 

apreciată de autorități, urmând să se redacteze în perioada următoare un Acord de parteneriat care să 

oglindească acest demers. 

 

CCI Mureș a fost de asemenea invitată să desemneze 2 persoane care vor face parte, în continuare, 

din Comitetului Regional de Planificare, o structură partenerială de lucru constituită la nivelul 

Regiunii Centru, pentru monitorizarea modului de realizare a indicatorilor din Planul de Dezvoltare 

al Regiunii Centru, PDR 2014-2020, precum și pentru elaborarea PDR 2021-2027, document ce 
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stabilește strategia de dezvoltare regională și care urmează să stea la baza elaborării Planului 

Național de Dezvoltare 2021-2027. Grupurile de lucru constituite în acest scop la nivel județean sunt 

coordonate de Consiliile Județene și au atribuții referitoare la examinarea și avizarea studiilor 

preliminare, a Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027, precum și a 

Programării financiare aferente acestei perioade.  

 

Având în vedere desemnarea Agențiilor pentru Dezvoltare Regională ca Autorități de Management 

pentru Programele Operaționale Regionale, prin Memorandumul de Guvern privind arhitectura 

programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, ADR Centru a finalizat 

procesul de elaborare și consultările pentru Programul Operațional Regional 2021-2027 pentru 

Regiunea Centru. În calitate de membru în structurile parteneriale constituite la nivel regional, CCI 

Mureș a fost consultată cu referire la versiunile de lucru ale acestui program care va avea un impact 

deosebit asupra dezvoltării Regiunii Centru și a județului Mureș, fiind elaborat conform cerințelor 

CE, dar și ținând cont de nevoile regionale și de noua formă a propunerilor de regulamente europene 

pentru perioada 2021-2027. 

 

CCI Mureș a desemnat și un reprezentant care face parte din Consorțiul Regional de Inovare 

Centru, un organism consultativ de nivel regional, fără personalitate juridică, coordonat de Agenția 

de Dezvoltare Regională Centru. CRI este format din reprezentanți ai autorităților publice, 

universităților, clusterelor, ONG-urilor, institutelor de cercetare, entităților de transfer tehnologic și 

firmelor din Regiunea Centru, cu scopul de a  contribui la dezvoltarea unei economii regionale 

bazate pe cunoaștere prin facilitarea valorificării sinergiilor regionale în domeniul Cercetare – 

Dezvoltare – Inovare și prin întărirea legăturii dintre sectorul Cercetare – Dezvoltare – Inovare și 

antreprenoriat. CRI este implicat în mod activ în elaborarea, actualizarea, implementarea și 

monitorizarea Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru. 

 

În vederea dezbaterii situației sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, CCI Mureș a fost invitată 

să facă parte din Comitetul consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, alcătuit 

din reprezentanți ai Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi 

Mici și Mijlocii, reprezentanți din partea camerelor de comerț și industrie, ai patronatelor 

întreprinderilor mici și mijlocii, ai organizațiilor neguvernamentale, ai organelor de specialitate ale 

administrației publice centrale, precum și ai autorităților publice locale. Comitetul constituie un înalt 

forum de dezbatere, în cadrul căruia participanții pot să își exprime punctele de vedere și 

propunerile sau pot să își manifeste interesul, acordul și susținerea pentru realizarea efectivă a 

proiectelor, programelor și strategiilor de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, la 

nivel național, regional și local. Comitetul contribuie la creșterea gradului de transparență a 

deciziilor administrației publice, asigurând informarea, consultarea și participarea activă a 

reprezentanților patronatelor întreprinderilor mici și mijlocii, ai organizațiilor neguvernamentale și a 

întreprinzătorilor la luarea deciziilor administrative și în procesul de elaborare a proiectelor de acte 

normative din domeniul întreprinderilor mici și mijlocii. 

 

CCI Mureș este de asemenea membru fondator al Asociației LifeTech City Târgu Mureș, constituită 

ca structură de sprijin a afacerilor cu scopul dezvoltării activităților de cercetare-dezvoltare în 

domeniul științelor medicale și al științelor conexe domeniului medical, cu o componentă  

semnificativă de tehnologia informațiilor și comunicațiilor (Pol de Competitivitate). În structura 
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Polului de Competitivitate există patru tipuri de entități, respectiv universități, institute de cercetare, 

întreprinderi, precum și entități cu rol catalizator între care se afla și Camera de Comerț și Industrie 

Mureș, alături de Consiliul Județean Mureș, Primăria Municipiului Târgu Mureș, Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Centru, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate. 

Entitățile cu rol catalizator au fost cooptate datorita experienței în parteneriate internaționale și în 

proiecte cu finanțare europeană și cu scopul de a sprijini crearea, dezvoltarea și operaționalizarea 

proiectelor dezvoltate în parteneriat între întreprinderi și instituții ale mediului academic și științific. 

 

Asociația LifeTech City a elaborat Strategia de dezvoltare a Polului de Competitivitate în domeniul 

medical, al științelor vieții și al medicinei informatice, cu scopul  formulării unei viziuni adecvate 

contextului intern și internațional, capabilă sa genereze sinergii în jurul proiectelor de cercetare, 

dezvoltare, inovare propuse spre a fi implementate în parteneriat între întreprinderi și instituții ale 

mediului academic și științific, sprijinite fiind de organismele care s-au alăturat lor din poziția de 

catalizatori. Asociația LifeTech City va acționa în continuare pentru identificarea surselor de 

finanțare care ar putea fi accesate de către polul de competitivitate și membrii acestuia, pentru 

implementarea de proiecte comune de investiții, cercetare-dezvoltare, soft și training, facilitarea 

participării la târguri și expoziții locale, regionale, naționale și internaționale, integrarea ofertei 

educaționale cu nevoile mediului de afaceri, precum și pentru îndeplinirea altor obiective care țin de 

identificarea de noi resurse și investiții menite sa duca la dezvoltarea economică și socială a 

județului și a regiunii. 

 

Pe linia cooperării cu alte organizații patronale și profesionale,  menționăm faptul că în data de        

1 octombrie 2021 Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a participat la o întâlnire 

comună organizată de Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR), în vederea semnării unui 

Acord de parteneriat între organizațiile patronale și corpurile profesionale din județul Mureș, care 

doresc să-și unească eforturile în apărarea și reprezentarea intereselor membrilor lor.  

 

***** 

 

În domeniul organizării de târguri și expoziții ar fi de menționat faptul ca CCI Mureș are un acord 

de colaborare cu organizatorul național de expoziții ROMEXPO SA, prin care CCI Mureș a 

dobândit statutul de Reprezentant unic al Romexpo pentru județul Mureș. În cadrul acestui contract 

CCI Mureș poate oferi reduceri de pana la 20% din tarifele de listă practicate de Romexpo SA. 

Reducerile se acordă membrilor activi care doresc să participe la manifestările expoziționale 

naționale și internaționale organizate în pavilionul expozițional Romexpo din București și se aplică 

atât la tarifele pentru închiriere de spații exterioare cât și la tarifele pentru închiriere de spații 

interioare neamenajate și la tarifele pentru construcție și amenajare de stand.  

 

Din păcate, în cursul anului 2021, din cauza restricțiilor impuse de autorități, pentru a evita orice fel 

de risc și a veni în întâmpinarea eforturilor statului român de a împiedica răspândirea noului virus, 

manifestările expoziționale cu număr mare de participanți, care se desfășurau în Centrul expozițional 

ROMEXPO, nu s-au putut organiza ca în alți ani. Acolo unde au existat posibilități tehnice, au fost 

desfășurate expoziții virtuale, dar cele mai multe evenimente au fost anulate sau reprogramate. În 

funcție de decizia autorităților și de reglementările legale, vă vom ține la curent anunțându-vă, în 

timp util, noile perioade de desfășurare a manifestărilor expoziționale. 
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Relații externe 

Pe plan extern, pentru facilitarea contactelor de afaceri s-au creat și întreținut relații de colaborare cu 

instituții similare din străinătate: camere de comerț și industrie, camere bilaterale, asociații de 

producători și consumatori, alte instituții și organisme partenere. CCI Mureș a dezvoltat cu prioritate 

activitățile prevăzute în cadrul unor acorduri de colaborare pe care le-a încheiat cu organizații 

partenere din țară și din străinătate, în scopul organizării de evenimente și proiecte comune și al 

dezvoltării unui schimb eficient de informații în folosul comunității de afaceri. Intre organizațiile cu 

care CCI Mureș are astfel de colaborări active amintim: 

 Reprezentanța oficială a parteneriatului încheiat intre ADR Centru și autoritățile Landului 

Federal Brandenburg din Germania 

 Biroul Enterprise Europe Network din cadrul ADR Centru 

 Camera de Comerț și Industrie Româno-Maghiară Karpatia 

 Camera de Comerț și Industrie a Județului Fejér, și biroul Enterprise Europe Network din 

Székesfehérvár, Ungaria 

 Ambasada SUA în România 

 Camera de Comerț România – China 

 

In baza acestor acorduri de colaborare dar și în afara lor, în cadrul relațiilor de colaborare cu alte 

organizații din străinătate,  CCI Mureș pune la dispoziția celor interesați informații cu privire la 

oportunitățile de afaceri, legislația în domeniul comerțului, producției și a investițiilor din România 

și din tarile în care sunt localizate organizațiile partenere. Se oferă asistență specializată și 

consultanță operatorilor economici din România pentru a-și dezvolta afacerile în străinătate și sunt 

furnizate informații referitoare la târguri, expoziții și alte evenimente specifice organizate pentru 

dezvoltarea relațiilor comerciale și atragerea de investiții străine.  

 

În perioada de referință a raportului, din considerente legate de  restricțiile și măsurile cu caracter 

excepțional dispuse de autoritățile abilitate să gestioneze riscul de răspândire a infecției cu noul 

virus, au fost organizate mai puține programe de întâlniri cu prezență fizică,  în cadrul unor vizite ale 

delegațiilor străine sau oamenilor de afaceri. Au fost însă organizate și mediatizate în cadrul 

comunității de afaceri  numeroase evenimente desfășurate online privind informațiile de actualitate 

în materie de oportunități de afaceri și de investiții și dezvoltarea de relații comerciale cu Italia, 

Cipru, alte țări din Uniunea Europeană, SUA, Republica Moldova, India, China, impactul Brexit 

asupra relațiilor comerciale cu Marea Britanie, între care se amintesc: 

 

* 29 ianuarie 2021 - Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a participat la Seminarul 

virtual Instruirea Instructorilor Acces2Markets, în vederea identificării unor instrumente noi de 

lucru, prin care specialiștii CCI Mureș pot sprijini companiile interesate să se extindă pe piețe 

externe. 

 

* 11 februarie 2021 -  Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a participat la întâlnirea 

,,BREXIT - Înțelegere și Adaptare a Mediului Antreprenorial" organizată de CCI Prahova, alături de 

reprezentanți ai mediului de afaceri mureșean, în vederea informării despre aspectele vamale 

aplicabile, implicații fiscale în context BREXIT, continuarea activității firmelor care operează în 
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UK, accesul pe piața muncii din UK și condiții pentru lucrătorii detașați, oportunități de afaceri și 

parteneriate investiționale UK - România. 

 

* 23 iunie 2021 - Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș, domnul Vasile 

Pop a participat la o primă întâlnire online cu potențiali investitori din zona de nord a Italiei, la 

solicitarea unui important membru cameral, cu scopul de a demara un proiect de colaborare care să 

faciliteze schimbul de bune practici între comunitățile de afaceri din România și din Italia. 

 

* 03 septembrie 2021 - Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a organizat o masă 

rotundă în data de 03.09.2021 cu ocazia vizitei Atașatului Comercial al Ambasadei Statelor Unite 

ale Americii în România, Thomas Hanson, la Târgu Mureș. Președintele CCI Mureș Vasile Pop a 

realizat o prezentare a potențialului economic și de dezvoltare a județului, iar Atașatul Comercial al 

Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România, Thomas Hanson a prezentat activitatea secției 

economice a Ambasadei  și  oportunitățile  de cooperare derulate prin intermediul acesteia. Acesta 

și-a manifestat disponibilitatea de a promova afacerile prezentate în Statele Unite ale Americii, atât 

direct, cât și prin evenimentele care vor fi organizate în scopul atragerii de investiții în SUA, în 

ideea inițierii de parteneriate. Evenimentul, la care au participat 25 de companii interesate de 

dezvoltarea la nivel internațional a avut drept scop identificarea unor acțiuni concrete privind 

consolidarea cooperării de afaceri cu parteneri americani și atragerea unor parteneriate în sectoare 

precum industria extractivă a gazului metan, industria energetică, industria chimică și producția de 

medicamente, industria de exploatare și prelucrare a lemnului, producția de mobilier și instrumente 

muzicale, industria alimentară, industria textilă, prelucrarea metalelor, industria de mașini și 

echipamente, industria electrotehnică și producția de componente auto, IT (software, soluții 

inteligente), tehnologie și, nu în ultimul rând sănătate și învățământ. 

 

* 09 septembrie 2021 - Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a participat la întâlnirea 

EU4Business- Connecting Companies, în cadrul unui Proiect creat de sistemul Eurochambers, la 

inițiativa Uniunii Europene. Această întâlnire a avut ca scop prezentarea instrumentelor de 

colaborare susținute de proiect: vizite de studiu, întâlniri între companii și accesul la instrumentele 

de business. Proiectul încurajează conexiunea companiilor din Uniunea Europeana cu cele din afara 

UE, având ca partener mediator Camere de Comerț, sau alte organizații - patronate, asociații, agenții 

regionale.  

 

* 21 septembrie 2021 - Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș, a participat la conferința 

Valori europene în cadrul regiunilor din România, organizată de ADR Centru și Asociația ROREG. 

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Sprijin pentru eficientizarea gestionării și 

implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și 

județelor din România care își propune să fie un catalizator între nivelul de politici europene, 

naționale, regionale și locale. În cadrul conferinței s-au prezentat modalitățile prin care proiectul își 

propune să familiarizeze participanții din cele opt regiuni de dezvoltare ale României cu valorile și 

principiile europene care vor ghida alocarea financiară pentru perioada 2021-2027. 

 

* 28 septembrie 2021 - Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a participat la   întâlnirea 

de consultare organizată de Banca Mondială privind Strategia de reducere a riscului de dezastre 

pentru România dedicată actorilor din sectorul privat, ce va avea ca temă principală planificarea 
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continuității afacerii în caz de dezastru. În cadrul acestei întâlniri au fost prezentate câteva dintre 

situațiile posibile cu care se pot confrunta companiile cu scopul de a sprijini elaborarea strategiei 

prin identificarea provocărilor și nevoilor existente. 

 

* 10 noiembrie 2021 - Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a participat la evenimentul 

on-line Cy - Romania ICT Summit, organizat de Asociația Oamenilor de Afaceri Cipru - România, 

sub egida Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Cipru. Această întâlnire s-a axat pe discuții 

aplicate despre securitatea cibernetică, obstacolele tehnice, sau de legalitate, care împiedică procesul 

de uniformizare a procedurilor de protecție cibernetică.  

  

* 16 noiembrie 2021 - Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a participat la video-

conferința interactivă cu tema Oportunități de investiții și schimburi comerciale între India & 

România - Post Covid-19. Au fost prezentate detalii de interes comun care deschid calea 

intensificării colaborării între cele două țări. 

 

* 09 decembrie 2021 - Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a participat la evenimentul 

Împreună în UE - Fit for 55: Investițiile în inovații, rampa de lansare a acțiunilor climatice europene, 

organizat de Biroul Parlamentului European în România. Pachetul „Pregătiți pentru 55” include noi 

cerințe pentru ca industriile, de la energie și transport până la agricultură și alimentație, să 

decarbonizeze procesele de producție, dar și mecanisme de sprijin pentru adoptarea de noi 

tehnologii. Fondul pentru inovare, printre altele, sprijină investițiile întreprinderilor și ale IMM-

urilor în energia curată și va spori finanțarea pentru proiecte și infrastructuri inovatoare în scopul 

decarbonizării industriilor. Printre întrebările și temele dezbătute, cărora li s-au conturat soluții în 

cadrul întâlnirii menționăm: Cum poate România să creeze un mediu prietenos pentru inovare care 

să ajute la implementarea pachetului „Pregătiți pentru 55” și să susțină tranziția la economia verde 

prin programele și mecanismele puse la dispoziție de UE? Care este capacitatea României de a oferi 

suport, de a dezvolta și de a utiliza așa numitele inovații distruptive, necesare pentru transformările 

profunde pe care le propune acest pachet legislativ, cât și obiectivele generale ale UE de neutralitate 

climatică? Cum poate România să susțină acțiunile intersectoriale care să permită optimizarea 

costurilor și a rezultatelor astfel încât să sporească eficacitatea finanțării UE în domeniul inovării? 

 

***** 

 

În cadrul relațiilor comerciale internaționale, unul dintre serviciile cele mai solicitate de către 

societățile comerciale se referă la eliberarea de certificate de origine și vizarea facturilor sau a altor 

documente de export, conform uzanțelor comerciale internaționale. În perioada de referință au fost 

eliberate 707 certificate de origine exportatorilor mureșeni, și au fost vizate 2 seturi de documente 

comerciale. 

 

Pentru a veni în sprijinul firmelor care dețin terenuri și spatii (clădiri, hale, depozite etc) disponibile 

pentru valorificare prin vânzare si/sau închiriere, CCI Mureș a alcătuit o baza de date cu aceste 

oferte pe care le promovează pe site-ul camerei, precum și în cadrul relațiilor de colaborare cu 

Camera de Comerț și Industrie a României, camerele de comerț județene, camerele de comerț 

bilaterale și alte organizații din țară și din străinătate.  
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S-au înregistrat de asemenea numeroase solicitări de informații de afaceri, care au fost soluționate cu 

operativitate. Membrilor CCI Mureș le-au fost acordate reduceri de taxe la emiterea de certificate de 

origine și de forță majoră, li s-au pus la dispoziție informații despre târgurile interne și 

internaționale, cereri și oferte de afaceri interne și externe, consultanță economică și comercială 

(referitoare la operațiuni de import-export, carnete ATA etc.).  

 

Activitatea de consultanță pentru dezvoltarea și finanțarea afacerilor 
 

Proiecte de finanțare din fonduri europene  și  guvernamentale 
 

Principalele activități desfășurate de CCI Mureș în acest domeniu pot fi grupate pe mai multe 

paliere, după cum urmează: 

 Activități de documentare, informare și diseminare a oportunităților de finanțare, cu accent 

pe sursele disponibile pentru operatorii economici privați, identificarea instituțiilor care 

derulează programe de finanțare de tipul: alocații financiare nerambursabile din fonduri 

europene, fonduri guvernamentale sau din alte surse, credite bancare, fonduri de garantare, 

societăți de leasing etc. 

 Accesarea unor linii de finanțare în cadrul cărora Camera este eligibilă ca solicitant sau ca 

partener. 

 Activități de consultanță și întocmirea de proiecte pentru accesarea unor linii de finanțare din 

cadrul celor mai importante programe care oferă fonduri europene sau guvernamentale 

pentru operatorii economici privați. 

Diseminarea informațiilor privind oportunitățile de finanțare din fonduri europene sau 

guvernamentale s-a realizat, în principal, prin desfășurarea următoarelor activități: 

 Organizarea de seminarii de informare și alte activități de promovare pentru prezentarea 

oportunităților de finanțare din fonduri europene sau guvernamentale, în special cu prilejul 

lansării apelurilor de proiecte pentru mediul de afaceri. 

 Mediatizarea în cadrul comunității de afaceri a evenimentelor de promovare a 

oportunităților de finanțare, organizate în județul Mureș de autoritățile de management sau 

organismele intermediare responsabile cu implementarea programelor. 

 Includerea de informații relevante în Buletinul informativ al CCI Mureș și transmiterea 

operativa, prin corespondență directă de informații privind apelurile de proiecte deschise în 

cadrul programelor care oferă fonduri europene și guvernamentale operatorilor economici 

privați. Materialele relevante privind oportunitățile de finanțare sunt publicate și în mass-

media.      

În perioada de referință a raportului, din considerente legate de  restricțiile și măsurile cu caracter 

excepțional dispuse de autoritățile abilitate să gestioneze riscul de răspândire a infecției cu noul 

virus, au fost organizate mai puține evenimente de promovare cu prezență fizică. Au fost în schimb 

promovate și mediatizate în cadrul comunității de afaceri oportunitățile de finanțare și evenimentele 

de promovare organizate de autoritățile de management sau organismele intermediare responsabile 

cu implementarea programelor, prin utilizarea preponderentă de mijloace de comunicare la distanță, 

după cum urmează: 
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* 23 februarie 2021 - Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a participat la întâlnirea cu 

tema Sprijin în pregătirea planurilor teritoriale pentru o tranziție justă în România, organizată de 

Frankfurt School of Finance and Management, în cadrul căreia s-a discutat despre necesitatea de a 

sprijini  cele mai afectate regiuni și sectoare, având în vedere dependența lor de combustibili fosili, 

sau de procese industrial cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră (GES), în vederea aplicării 

Mecanismului pentru o Tranziție Justă propus prin Pactul Ecologic European prezentat în noiembrie 

2019. 

 

* 04 martie 2021 - Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a participat la Întâlnirea 

Comitetului Regional pentru elaborarea PDR Centru organizat de ADR Centru. Obiectivele 

principale în cadrul acestei întâlniri au fost dezbaterea și prezentarea rezultatelor obținute în 

implementarea PDR Centru 2014-2020, acțiunile propuse pentru implementarea PDR Centru 2021 - 

2027 precum și informarea și consultarea cu privire la stadiul actual al pregătirii documentelor de 

programare pentru perioada 2021-2027 

 

* 30 martie 2021 - Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a participat la prima reuniune a 

grupului de lucru permanent Resurse Umane organizat de ADR Centru. Temele de discuție avute în 

vedere în cadrul primei întâlniri a vizat modul în care problematica dezvoltării resurselor umane este 

abordată în programele operaționale în perioada de programare 2021/2027 și s-au prezentat 

posibilitățile de finanțare pentru educație și formare profesională pentru Specializare Inteligentă prin 

POR Centru, Axa 1 - O regiune inovatoare și Axa 6 - O regiune educată a POR Centru 2021-2027 

precum și prin Programul Operațional Educație și Ocupare. 

 

* 26 februarie 2021 - Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a participat la o Masă 

rotundă, organizată online de CCI Brașov unde au fost dezbătute rezultatele unor sondaje efectuate 

în județe din Regiunea Centru, prin care erau evaluate efectele pandemiei asupra activității 

companiilor, în special IMM-uri, dar și modificările în ofertele de formare profesională. CCI Mureș 

a prezentat participanților la Masa rotundă o serie de obstacole care împiedică formarea profesională 

și calificarea angajaților, atât prin mijloace proprii, cât și prin intermediul proiectelor europene, 

obstacole care ar putea fi depășite prin implicarea Camerelor de Comerț și Industrie. 

 

* 07 mai 2021 - Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a participat la întâlnirea cu tema: 

“Sprijin în pregătirea Planurilor Teritoriale pentru o Tranziție Justă în România”  instrument cheie 

creat pentru a se asigura că trecerea către o economie neutră din punct de vedere climatic are loc în 

mod echitabil. Scopul acestei întâlniri este identificarea grupului țintă, dar și a părților interesate în 

vederea sprijinirii îndeplinirii obiectivului acestui Mecanism, adică sprijinirea investițiilor necesare 

pentru a ajuta teritoriile în care efectele negative ale tranziției sunt cele mai pronunțate la nivel 

economic și social, în vederea combaterii și atenuării disparităților regionale. În concordanță cu 

nevoile identificate, CCI Mureș va sprijini companiile interesate în accesarea fondurilor și va oferi 

detalii despre potențialul acestui program, în așa fel încât proiectele propuse să fie fezabile și utile 

județului Mureș. 
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* 14 septembrie 2021 - Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a participat la   întâlnirea 

grupului de lucru pentru parcurgerea procedurii de evaluare de mediu a  PDR Centru 2021-2027, 

organizată de ADR Centru. 

 

* 04 octombrie 2021 - Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a participat în calitate de 

membru, la întâlnirea Consorțiului Regional de Inovare (CRI) Centru, organizată de ADR Centru. În 

cadrul acestui for s-au lansat discuții despre abordarea strategică a finanțării prin POR Centru 2021-

2027 a infrastructurilor de CDI, precedate de o prezentare a stadiului elaborării noului Program 

Operațional Regional, cu accent pe Axa 1 și corespondența cu RIS3 Centru 2021-2027. De 

asemenea a fost prezentată abordarea privind finanțarea infrastructurilor de educație, Documentul 

Cadru privind Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare inteligentă 2021-2027 și 

raportul de activitate al CRI Centru pentru anul 2020. 

 

* 11 octombrie 2021 - Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș, a participat la Conferința 

județeană de prezentare și consultare privind elaborarea POR 2021-2027, organizată de ADR 

Centru. Evenimentul a fost organizat în vederea definitivării versiunii finale a POR 2021-2027. CCI 

Mureș este interesată de formarea unui program adaptat nevoilor locale de finanțare. Pentru a ne 

atinge acest obiectiv, este esențială implicarea și consultarea tuturor actorilor regionali interesați de 

accesarea fondurilor europene. 

 

* 22 noiembrie 2021 - Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș, a participat la Întâlnirea 

SIDU/PMUD – Economic/Mobilitate, organizată de Municipiul Târgu Mureș în vederea actualizării 

Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU). Pornind de la elemente existente deja, prin 

detaliile propuse de mediul de afaceri s-a actualizat analiza SWOT a parametrilor actuali, care 

trebuie luați în considerare în vederea implementării strategiilor de dezvoltare și a măsurilor de 

simplificare, pentru cetățenii Municipiului Târgu Mureș. 

 

* 28 noiembrie 2021 - Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a participat la întâlnirea cu 

tema Mecanismul de redresare și reziliență. Viziune europeană, implementare locală, organizată de 

ADR Centru. Mecanismul de redresare și reziliență este elementul central al celui mai mare pachet 

de stimulente finanțat vreodată în Europa, pentru a sprijini economiile statelor membre să își revină 

după criza cauzată de pandemia de COVID-19 și a reprezentat topicul acestei întâlniri. Cu un buget 

total în valoare de peste 720 de miliarde de euro, mecanismul va finanța o gamă largă de investiții și 

reforme în toate statele membre, pentru ca economiile și societățile europene să devină mai durabile, 

mai reziliente și mai bine pregătite pentru tranziția către o economie fără emisii de carbon și cu un 

înalt grad de digitalizare.       

 

În ceea ce privește preocuparea pentru proiecte în care Camera este eligibilă ca solicitant sau ca 

partener, în perioada de referință s-a lucrat la implementarea proiectului POCU/464/3/12/128203 

“Smart Jobs – Competitivitate prin specializare inteligentă” cofinanțat din Fondul Social European 

prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Obiectivul specific 3.12: Îmbunătățirea 

nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini ale angajaților din sectoarele economice/ domeniile 

identificate conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate 2015-2022 (SNC), în corelare cu 

domeniile de specializare inteligentă, conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și 

Inovare 2014 - 2022 (SNCDI). În principal, proiectul “Smart Jobs – Competitivitate prin 
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specializare inteligentă” își propune sa ofere 16 programe de formare profesională gratuite, 

respectiv 8 cursuri de calificare/recalificare, 5 cursuri de inițiere pentru dobândirea de competențe 

informatice și 3 cursuri de perfecționare pentru Responsabil de mediu. Toate cursurile sunt 

autorizate prin Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), urmând a se finaliza prin eliberarea 

de certificate de calificare/absolvire cu recunoaștere națională, emise sub egida Ministerului Muncii 

și al Ministerului Educației. Proiectul prevede și activități specifice pentru consilierea și sprijinirea 

IMM-urilor din județul Mureș pentru elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul 

de muncă. 

 

De asemenea, în cursul lunii ianuarie 2021, a început implementarea proiectului 

POCU/726/6/12/135043 “Angajați calificați - profesioniști pe piața muncii” cofinanțat din Fondul 

Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, apelul de proiecte 6.12. 

Creșterea participării la programele de formare profesională continuă,  inclusiv prin recunoașterea și 

certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale. Proiectul este 

implementat de Camera de Comerț și Industrie Mureș în parteneriat cu Camera de Comerț și 

Industrie Gorj (lider de parteneriat) și Camera de Comerț și Industrie Harghita (partener). 

Activitățile proiectului se adresează angajaților (inclusiv persoane fizice autorizate și întreprinderi 

individuale), cu vârsta între 25 ani și 65 de ani și cu domiciliul sau reședința legală în regiunile 

Centru și SV Oltenia Se va acorda o atenție deosebită persoanelor cu nivel scăzut de calificare, 

persoanelor cu vârsta de peste 40 de ani și persoanelor din mediul rural defavorizat. În cadrul acestui 

proiect, Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș oferă 10 programe de formare 

profesională gratuite pentru angajații din Regiunea Centru, după cum urmează: 8 cursuri de 

calificare nivel 2 în domeniile: industria de prelucrare a lemnului și producția de mobilă, procesarea 

alimentelor și băuturilor, industria auto și componente, construcții, textile și  pielărie, comerț (sau 

alte domenii, la solicitarea potențialilor cursanți), precum și 2 cursuri inițiere “Competențe digitale 

de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” (50 ore). Toate 

cursurile sunt autorizate prin Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), urmând a se finaliza 

prin eliberarea de certificate de calificare/absolvire cu recunoaștere națională, emise sub egida 

Ministerului Muncii și a Ministerului Educației. Proiectul prevede și activități specifice pentru 

consilierea în carieră a persoanelor care fac parte din grupul țintă al proiectului. 

 

In primele luni ale anului curent s-a finalizat și evaluarea proiectului POCU/860/3/12/142782 “ 

Competențe digitale pentru competitivitate” care a obținut finanțare din Fondul Social European 

prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în cadrul apelului de proiecte 

POCU/860/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor 

economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, Componenta 1, 

Competențe digitale pentru angajații din IMM . Contractul de finanțare a fost semnat în data de 17 

martie a.c. astfel că, în prezent și acest proiect se află în perioada de implementare. Proiectul își 

propune derularea unui program de formare a competențelor digitale pentru angajații din IMM-uri, 

în cadrul căruia 310 angajați vor beneficia de formare în vederea profesionalizării și adaptării la 

cerințele pieței muncii.  
 

In vederea îmbunătățirii cunoștințelor și a competențelor digitale, 118 angajați vor beneficia de 

programe de alfabetizare digitală, respectiv de inițiere în domeniul competențelor digitale. De 

asemenea, 158 angajați vor fi selectați pentru a beneficia de programe de formare a competențelor 
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digitale avansate și 34 angajați vor fi selectați pentru a beneficia de programe de formare a 

competențelor digitale dedicate specialiștilor în domeniul IT. În completarea acestor programe de 

formare, 32 IMM-uri vor beneficia de sprijin în identificarea posibilităților și a potențialului de 

digitalizare în scopul elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de munca în cel 

puțin 3 dintre ele. 

 

Competențele digitale au devenit imperativ necesare oricărui proces de administrare, flux de 

producție sau flux de servicii, situație regăsita pe fondul creșterii în importanță a tehnologiei 

informațiilor și comunicațiilor (TIC). Aceasta a devenit o adevărată industrie transversala (meta-

industrie) care afectează majoritatea sectoarelor economice, având un impact semnificativ asupra 

creșterii competitivității și productivității la locul de muncă. Competențele digitale avansate sunt 

importante pentru sprijinirea următoarei generații de analiști, cercetători și inovatori. Cunoștințele de 

specialitate aprofundate în domeniul digital sunt necesare multor profesii, nu doar persoanelor care 

lucrează în domeniul TIC. 

 

În acest sens, se vor organiza, următoarele tipuri de cursuri de formare/perfecționare a 

competențelor digitale: 

- de bază generale, nespecifice unui anumit domeniu de activitate, de exemplu: competențe de bază 

despre hardware și software, utilizarea unui sistem de operare, prelucrarea și gestionarea de 

documente electronice, competențe de bază pentru utilizarea Internetului, schimb de informații 

electronice la nivel elementar, utilizarea rețelelor sociale personale sau profesionale la nivel 

elementar, utilizarea serviciilor digitale oferite de diverse companii, introducere în securitatea 

sistemelor informatice și în platformele de efectuare a plăților electronice etc. 

- avansate dedicate utilizării aplicațiilor informatice pentru eficientizarea activității întreprinderilor,  

de exemplu: aplicații de tip ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship 

Manager), RM (Resource Management), BPM (Business Performance Management), tablou de bord 

electronic, dezvoltarea competentelor digitale specifice utilizării tehnologiilor Cloud și a altor 

tehnologii/aplicații de stocare și procesare de date și informații, gestionării platformelor de 

comunicare socială în scop profesional, de marketing sau de promovare, dezvoltării competențelor 

digitale specifice gestionării structurate a volumelor mari de date (big data) și a analizei acestor date 

(data mining), dezvoltării competentelor digitale specifice comerțului electronic, a aplicațiilor de tip 

market store, gestionarii bazelor de date cu produsele firmei, dezvoltării competentelor digitale 

specifice aplicațiilor pentru dispozitive mobile, securității informatice/cibernetice (cu privire la 

gestionarea documentelor, aplicațiilor, plaților etc.  De asemenea, se va lua în considerare crearea 

unor grupe de curs de competențe avansate ce vor fi dedicate domeniilor Industriei 4.0, Internetul 

lucrurilor, soluții de securitate cibernetică, algoritmi de învățare automată, inteligența artificială, 

roboți industriali,  procesarea aditivă prin tehnologii de imprimare 3D, tehnologiile Blockchain etc. 

 

Vom continua să urmărim cu atenție oportunitățile de finanțare oferite în noua perioadă de 

programare 2020-2027, pentru care programele de finanțare sunt în curs de aprobare de către 

Comisia Europeană și vom continua sa depunem proiecte pentru obținerea de finanțări din fonduri 

europene, întrucât considerăm că acestea reprezintă oportunități deosebite pentru dezvoltarea de noi 

activități în folosul comunității de afaceri.  
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Activitatea de evaluare a activelor mobile și imobiliare 
 

O altă activitate importantă de consultanță pentru dezvoltarea afacerilor se referă la întocmirea 

rapoartelor de evaluare a activelor mobile și imobiliare.  

 

Evaluările de active pot fi utilizate pentru obținerea de credite bancare, impozitare, finanțare, aport 

în natură, transfer de proprietate (vânzare/cumpărare), asigurare, leasing, fuziuni și preluări, 

privatizare, expropriere, defalcarea prețurilor, lichidare judiciară, faliment, dizolvare etc.  

 

Rapoartele de evaluare sunt întocmite de experți evaluatori, membri ANEVAR, atestați conform 

normelor în vigoare pentru a realiza diferite tipuri de evaluări, cu respectarea standardelor de 

evaluare naționale, europene și internaționale. În prezent, evaluatorii noștri sunt acreditați de 

ANEVAR sa întocmească  următoarele tipuri de documentații: 

 Rapoarte de evaluare a afacerii sau de patrimoniu 

 Rapoarte de evaluare a activelor imobiliare 

 Rapoarte de evaluare a activelor mobile 
 

În perioada de referință a raportului, au fost realizate 74 rapoarte de evaluare, dintre care 66 pentru 

active imobiliare, 6 pentru bunuri mobile și 2 evaluări de patrimoniu. 

 

Activitatea de formare și perfecționare profesională 
 

CCI Mureș are o ofertă variată de cursuri de formare și perfecționare, majoritatea autorizate prin 

Autoritatea Națională pentru Calificări - ANC, care se finalizează cu diplome cu recunoaștere 

națională, eliberate sub egida Ministerului Muncii și al Ministerului Educației. În perioada de 

referință au fost organizate 12 cursuri de formare, totalizând un număr de 225 participanți și 1860 

ore de formare, după cum sunt prezentate în tabelul următor: 
 

Cursuri organizate în anul 2021 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea cursului 

Lectori  

Colaboratori 
Perioada 

Număr  

participanți 

Durata 

-ore- 

1 TAMPLAR MANUAL Specialiști  
19.10.2020-

24.02.2021 
28 360 

2 
LUCRATOR în 

TAMPLARIE 
Specialiști  

16.12.2020-

25.03.2021 
28 360 

3 RESPONSABIL DE MEDIU Specialiști AJM 
17.12.2020-

25.01.2021 
19 50 

4 RESPONSABIL DE MEDIU Specialiști AJM 
20.01.2021-

05.02.2021 
18 50 

5 COMPETENTE DIGITALE Specialiști  
27.01.2021 - 

23.02.2021 
14 50 
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6 COMPETENTE DIGITALE Specialiști  
10.03.2021 - 

06.04.2021 
16 50 

7 BRUTAR Specialiști  
24.05.2021 - 

28.09.2021 
28 360 

8 RESPONSABIL DE MEDIU Specialiști AJM 
14.06.2021-

30.06.2021 
14 50 

9 
LUCRATOR în 

TAMPLARIE 
Specialiști  

11.08.2021 - 

16.12.2021 
28 360 

10 
EXPERT ACHIZITII 

PUBLICE 
Specialiști  

14.09.2021-

12.10.2021 
10 50 

11 
INSPECTOR SSM-nivel 

baza 
Inspectori ITM 

18.10.2021-

10.12.2021 
5 40 

12 
INSPECTOR SSM-nivel 

mediu 
Inspectori ITM 

18.10.2021-

10.12.2021 
17 80 

TOTAL 225 1860 

 

În scopul unei implicări active pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic (inclusiv în 

sistem dual), CCI Mureș a fost invitată să desemneze 2 persoane care sa facă parte, în continuare,  

din structura partenerială consultativă constituită la nivel local în sprijinul Inspectoratului Școlar 

Județean Mureș, respectiv CLDPS Mureș - Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social 

din Județul Mureș, precum și din Consorțiul Regional al Regiunii Centru (CR Centru), constituit în 

sprijinul Centrului National de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) și al 

inspectoratelor școlare județene pentru creșterea contribuției educației și formării profesionale la 

dezvoltarea regională. Aceste structuri parteneriale consultative, fără personalitate juridică sunt 

alcătuite din cele mai importante instituții ale administrației locale, unități școlare, patronate, 

sindicate, organizații din societatea civilă, furnizori de formare profesionala continuă etc.). 

Obiectivul general al activității CLDPS Mureș și al CR Centru este acela de a contribui, prin dialog 

social și prin antrenarea răspunderii publice a celor implicați, la armonizarea politicilor, strategiilor 

și acțiunilor concrete în domeniul educației și formării profesionale cu cerințele complexe, generale 

sau specifice ale mediului economic, social și cultural, la nivel județean și local. Concret, se 

urmărește instituționalizarea, diversificarea și dezvoltarea parteneriatului social în educație și 

formare profesională, identificarea comenzii sociale pentru învățământul profesional și tehnic și a 

domeniilor prioritare pentru formarea profesională inițială și continuă, corelarea ofertei educaționale 

din învățământul profesional și tehnic cu comanda socială și cu nevoile de dezvoltare personală și 

profesională a beneficiarilor pregătirii profesionale, creșterea capacității formării profesionale de a 

răspunde cerințelor pieței muncii, nevoilor de dezvoltare locală și regională și nevoilor individuale 

ale beneficiarilor, precum și optimizarea politicilor și a strategiilor județene referitoare la resursele 

financiare, materiale și umane necesare în educație și formare profesională.  

 

Ca membru activ în aceste structuri parteneriale CCI Mureș a contribuit la centralizarea solicitărilor 

operatorilor economici în scopul întocmirii planului de școlarizare pentru învățământul profesional 

și tehnic (inclusiv în sistem dual), participând la următoarele întâlniri de lucru: 
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* 20 ianuarie 2021 – CCI Mureș a participat la Ședința CLDPS Mureș organizată pentru avizarea 

planului de școlarizare la școala profesională și învățământul dual pentru anul școlar 2021-2022, 

conform solicitărilor agenților economici. 

 

* 09 decembrie 2021 - CCI Mureș a participat la Ședința CLDPS Mureș organizată pentru analiza și 

avizarea numărului de locuri propuse la învățământul profesional și învățământul dual pentru anul 

școlar 2022-2023. Anterior acestei întâlniri de lucru, CCI Mureș a efectuat un sondaj la nivelul 

mediului de afaceri mureșean, în vederea corelării ofertei educaționale din învățământul profesional 

și tehnic cu comanda socială și cu cerințele din piața muncii în diverse domenii de activitate. 

 

In cursul anilor 2018-2021, în cadrul activității de formare profesionala, s-a acordat o atenție 

deosebită aspectelor legate de protecția datelor personale. Tematica este relevantă pentru toate 

firmele, mari sau mici, întrucât de la data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare unul dintre cele mai 

importante acte normative cu care orice firmă din Europa s-a intersectat, probabil, în întreaga ei 

activitate și anume Regulamentul UE nr. 679/2016, cunoscut drept Regulamentul General privind 

Protecția Datelor Personale (GDPR), un act normativ care prevede sancțiuni de până la 20 de 

milioane de euro sau 4% din cifra de afaceri, în cazul nerespectării prevederilor sale. Necesitatea 

protecției datelor personale a apărut pe fondul exploziei comerțului online, prin care companiile au 

colectat cantități uriașe de informații personale despre clienții lor. în acest context, fără un cadru de 

reglementare adecvat, există oricând pericolul ca aceste informații să fie folosite în scopuri negative, 

abuzive sau discriminatorii. GDPR stabilește măsuri concrete de confidențialitate și de protecție, 

plecând de la un principiu simplu: datele personale aparțin individului, sunt un bun al acestuia, ca 

urmare, ele nu pot fi folosite decât cu acordul posesorului lor, în scopul și în condițiile acceptate de 

acesta. Prin noile prevederi, conceptul de “date personale” devine atât de larg, încât orice firma 

care lucrează cu astfel de date – fie că este vorba despre datele angajaților sau ale clienților – devine 

instantaneu subiect al Regulamentului. Chiar și o mică firmă, care își păstrează lista de clienți într-

un fișier pe calculator sau pe un stick de memorie, intră sub incidența GDPR. În cazul în care datele 

clienților ajung în mâinile unor terțe persoane, fără acordul proprietarilor, firma care nu le-a protejat 

corespunzător risca amenzi uriașe, indiferent dacă este o firmă mare sau mică. 
 

În acest context, CCI Mureș a desfășurat o campanie de conștientizare susținuta pe tema 

reglementarilor GDPR aplicabile pentru toate firmele Aceasta a cuprins sesiuni de informare 

dedicate sau realizate cu prilejul unor alte evenimente organizate, dar și întreprinderea demersurilor 

necesare pentru autorizarea cursului cu tematica Responsabil cu protecția datelor cu caracter 

personal (DPO - Data Protection Officer).  Autorizația a fost obținută la începutul anului 2019. În 

afară de susținerea de cursuri autorizate pe această temă, sunt avute în vedere și servicii de consiliere 

personalizată și evaluare în domeniul Protecției datelor personale, în vederea sprijinirii companiilor 

și a stabilirii măsurilor care trebuie întreprinse pentru conformarea la reglementările Regulamentului 

UE nr. 679/2016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale 

(GDPR). 

 

Tot pe linia GDPR, având în vedere preocuparea continuă a sistemului cameral de a veni în 

întâmpinarea nevoilor mediului de afaceri, în cursul anului 2021, CCI Mureș a identificat  

oportunitatea de a propune încheierea unui protocol de colaborare între Autoritatea Națională de 
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Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), CCIR și camerele județene. 

În acest sens, am întocmit un material amplu pe care l-am înaintat către CCIR pentru a fi prezentat la 

ANSPDCP, prin care am propus ca sistemul cameral să devină o organizație de sprijin a Autorității 

Naționale, recunoscută ca atare de aceasta, în relația cu agenții economici pe care îi reprezentăm, 

apărăm și susținem conform Legii nr. 335/2007, privind organizarea și funcționarea camerelor de 

comerț din România.  

Având în vedere atât prezența Camerelor de comerț în toate județele, cât și competențele 

personalului angajat, propunerea de colaborare permanentă cu Autoritatea Națională poate prezenta 

multiple avantaje: 

- Camerele de comerț pot reprezenta un punct de informare asupra Regulamentul General 

privind Protecția Datelor Personale (GDPR) și a viitoarelor norme de aplicare și pot 

identifica și propune formulare utilizabile în toate domeniile de activitate ale agenților 

economici, cu transmiterea lor spre aprobare către Autoritatea Națională și, ulterior, cu 

asigurarea implementării lor în fiecare județ; 

- Camerele de comerț vor avea o bază de date care să cuprindă toți responsabilii DPO din 

județul arondat, pot să intervină activ și în cel mai scurt timp, în cazul raportărilor unor 

incidente și pot oferi servicii ca DPO extern agenților economici care doresc acest tip de 

colaborare; 

- Camera de comerț poate facilita verificările sistematice în teritoriu, Autoritatea Națională 

fiind scutită de intervenții dese în țară și reușind să țină sub control aceste proceduri, cu 

asigurarea atât a transparenței, cât și a accesibilității la respectarea Regulamentului GDPR. 
 

 

Activitatea de consultanță și înființări de firme 
 

Această activitate are ca obiectiv principal efectuarea într-un singur loc a formalităților legale de 

constituire a societăților comerciale și de modificare a actelor constitutive ale acestora, constând în 

consilierea inițială, în condițiile legii, tehnoredactări de acte, îndrumare pentru completarea corectă a 

formularelor și declarațiilor necesare în procesul de înregistrare și autorizare.  

 

Prin asistența și serviciile prestate, de la faza de consiliere inițială și pana la obținerea certificatului 

de înregistrare, respectiv a certificatului de mențiuni, compartimentul specializat al CCI Mureș 

scutește operatorul economic de toate formalitățile birocratice inerente procedurii de înregistrare, 

asigurând totodată interfața cu instituțiile implicate în procesul de autorizare și înregistrare.  

 

Aceste servicii sunt oferite atât la sediul din Tg. Mureș cât și la reprezentanțele CCI Mureș din 

Reghin și Luduș, a căror activitate s-a dovedit deosebit de utilă pentru oamenii de afaceri din aceste 

orașe și din localitățile învecinate, care nu mai sunt nevoiți sa facă numeroase deplasări la Tg. Mureș 

pentru îndeplinirea acestor formalități.  
 

Principalele servicii oferite, în condițiile legii, sunt următoarele: 

 Consiliere pentru alegerea unei denumiri corecte a firmei și pentru stabilirea unui sediu 

social care sa îndeplinească cerințele legale 
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 Identificarea corectă a obiectului de activitate, conform sistemului unic de codificare a 

activităților din economia națională CAEN 

 Rezervarea firmei sau emblemei 

 Tehnoredactarea actelor constitutive ale firmei 

 Tehnoredactarea declarațiilor pe propria răspundere ale fondatorilor, administratorilor, 

împuterniciților sucursalelor și ale cenzorilor ca îndeplinesc condițiile prevăzute de lege 

 Tehnoredactarea actelor adiționale care aduc modificări pentru schimbarea sau completarea 

actelor constitutive 

 Îndrumare pentru completarea corectă a declarației pe proprie răspundere privind 

îndeplinirea condițiilor din punct de vedere al protecției muncii, P.S.I. protecției mediului, 

sanitar-veterinar și al sănătății publice 

 Îndrumare pentru completarea corectă a cererii de înregistrare și autorizare 

 Întocmirea și depunerea dosarul societății la O.R.C. Mureș 

 Obținerea evaluării prin expertiza a aporturilor în natura la capitalul social 

 

În perioada de referință a raportului s-au întocmit și soluționat 1420 dosare pentru înființare de  

societăți comerciale și înregistrarea modificărilor ulterioare și s-au tehnoredactat actele constitutive 

si/sau actele adiționale, aferente acestor dosare.  
 

 

Arhiva electronică a Registrului Național de Publicitate Mobiliară 
 

Camera de Comerț și Industrie Mureș este agent al operatorului autorizat CCIR pentru a efectua 

înscrieri în Registrul Național de Publicitate Mobiliara (RNPM), arhivă electronică cu caracter 

național, care asigură publicitatea eficientă a tuturor tipurilor de garanții mobiliare, aferente 

contractelor de credit, leasing, concesiune sau altor tipuri de contracte comerciale. În perioada de 

referință s-au realizat 835 înscrieri în această arhivă.  
 

Scopul declarat al arhivei este acela de a asigură agenților economici implicați în diverse raporturi 

de afaceri, o protecție mărită împotriva riscurilor de neplată a debitorilor, atunci când se găsesc în 

concurs cu alți creditori.  
 Prioritatea creanțelor garantate ale căror garanții mobiliare înscrise în Arhiva electronica a RNPM este 

protejată de lege și executarea garanțiilor este ușurată de mijloacele de identificare a bunurilor descrise în 

contractele de garanție. în același sens, creanțele negarantate, publicate în arhiva, sunt protejate, dând prioritate 

la executare creditorului dobânditor inițial, în raport cu alți creditori cesionari succesivi.  

 Consultarea arhivei RNPM înaintea încheierii oricărui contract de garanție mobiliară este o metodă eficientă 

de protecție a creditorilor de orice fel, împotriva relei credințe a debitorilor. Accesarea bazei de date se face 

prin internet, în felul acesta putându-se informa orice persoana, în orice moment, adresa de consultare fiind 

https://co.rnpm.ro/#cautare/IM 

 Mijloacele logistice de care dispune serviciul de Arhiva electronica al CCI Mureș alături de consultanța 

juridică de drept comercial, adaptată fiecărui caz în parte, garantează un serviciu de calitate, care protejează 

prin profesionalism nu numai cerințele de publicitate prevăzute de lege, dar și interesele de confidențialitate 

specifice mediului de afaceri.  

https://co.rnpm.ro/#cautare/IM
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Activitatea de arbitraj comercial și de mediere a litigiilor 
 

Camerele de Comerț au atribuții conferite de lege în ceea ce privește soluționarea litigiilor dintre 

comercianți prin arbitraj comercial. Curtea de Arbitraj Comercial Intern și International de pe lângă 

Camera de Comerț și Industrie Mureș poate pronunța hotărârile arbitrale în termene foarte scurte, de 

aproximativ 3 luni în arbitrajul intern și 9 luni în arbitrajul internațional. Sentința arbitrală are 

efectele unei hotărâri judecătorești definitive și obligatorii. Sentința arbitrală poate fi investită cu 

formulă executorie de către instanța judecătoreasca competentă și poate fi executată silit ca o 

hotărâre judecătorească.  

 

Amintim câteva dintre avantajele arbitrajului comercial, ca o forma rapidă și mai puțin costisitoare 

de soluționare a litigiilor comerciale.  

 Judecarea litigiilor prin arbitraj garantează: confidențialitatea arbitrajului, independentă și imparțialitatea 

arbitrilor, egalitatea de tratament a părților în litigiu, respectarea dreptului la apărare, contradictorialitatea 

dezbaterilor, siguranța în profesionalismul, integritatea și moralitatea celor care judeca litigiul, adică arbitrii; 

 Hotărârea arbitrală se pronunță în termene foarte scurte; de aproximativ 3 luni în arbitrajul intern și 9 luni în 

arbitrajul internațional;  

 Procedura arbitrală ia sfârșit prin pronunțarea unei hotărâri arbitrale. Din momentul pronunțării, hotărârea 

arbitrală este obligatorie pentru părți și intră în puterea lucrului judecat, fără nici o altă formalitate. Din 

momentul comunicării, hotărârea arbitrală are efectele unei hotărâri judecătorești definitive; 

 Din momentul investirii cu formula executorie, hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu și se execută 

întocmai ca și o hotărâre judecătoreasca. Hotărârea arbitrală nu poate fi desființată decât printr-o singură cale 

de atac, și anume, acțiunea în anulare;  

 Prin aceste reglementari ale arbitrajului, legiuitorul a înlăturat aplicarea, în cazul hotărârii arbitrale, a căilor de 

atac prevăzute în dreptul comun pentru hotărârile judecătorești (apel, recurs, contestație în anulare, revizuire). 

Prin această simplificare arbitrajul comercial răspunde unor solicitări stringente cum sunt, pe de o parte, 

rapiditatea soluționării litigiului arbitral, și pe de altă parte, garantarea unei drepte și imparțiale judecăți; 

 Taxele arbitrale percepute pentru soluționarea litigiilor sunt moderate și accesibile; se acordă  facilități de plată 

pentru membrii CCI Mureș, de pana la 30%;  

Litigiile între comercianți sunt nedorite, dar sunt inerente, iar arbitrajul comercial, prin rapiditatea 

rezolvării litigiului, se poate dovedi soluția cea mai potrivită pentru că pune în prim plan timpul care 

a fost dintotdeauna "of-ul" oricărui comerciant. Întrucât apreciem că aceasta activitate are un mare 

potențial de creștere, consideram că sunt necesare mai multe eforturi pentru popularizarea 

arbitrajului comercial ca sistem alternativ de soluționare a litigiilor, ce oferă o flexibilitate mai mare 

decât soluționarea în instanță și poate răspunde mai bine atât nevoilor consumatorilor, cât și celor 

ale comercianților. Comparativ cu soluționarea în instanță, aceste sisteme sunt mai ieftine, mai 

rapide și mai informale.  
 

Tot în domeniul soluționării conflictelor menționăm și înființarea “Centrului  de Mediere”, care este 

o structură fără personalitate juridică constituită în cadrul CCI Mureș, pentru soluționarea 

conflictelor pe cale amiabila, prin mediere, cu ajutorul unei terțe persoane specializate în calitate de 

mediator, în condiții de neutralitate, imparțialitate, confidențialitate și având liberul consimțământ al 

părților. La nivel național, medierea și organizarea profesiei de mediator sunt reglementate prin 

Legea nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu 



 

 23 

modificările și completările aduse prin Legea nr. 370 din decembrie 2009. Autoritatea desemnată 

pentru punerea în aplicare a legii este Consiliul de mediere.  






Continuitatea activităților economice a fost și rămâne vitală pentru depășirea acestei perioade 

dificile. Mai ales în acest context, Camera de Comerț și Industrie Mureș rămâne un susținător 

puternic al intereselor comunității de afaceri.  

 

La 31 de ani de activitate neîntreruptă în slujba comunității de afaceri mureșene, CCI Mureș rămâne 

preocupată permanent pentru dezvoltarea și diversificarea portofoliului de servicii și activități 

desfășurate în favoarea membrilor săi și a mediului de afaceri în ansamblul său. În acest scop, 

strategia de dezvoltare a serviciilor noastre are ca suport analiza permanentă a nevoilor membrilor și 

adaptarea la cerințele comunității de afaceri mureșene. Considerăm că acest mod de abordare, în 

care am încercat să dezvoltăm în permanență servicii noi prin care să suplinim reculul inerent 

înregistrat de unele activități, ne-a ajutat să traversăm cu bine și perioadele mai dificile.   

 

Stimați membri, dacă informațiile sau serviciile de care aveți nevoie nu se regăsesc în oferta noastră, 

vă invităm să ni le solicitați. Suntem deschiși la orice sugestie referitoare la activitatea noastră, pe 

care dorim să o îmbunătățim în permanență și să o adaptăm nevoilor și cerințelor Dvs.  

 
 

martie, 2022 
 

 

PREŞEDINTE 

Vasile POP

 


