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ORDINEA  DE  ZI 
 
 
 

1. Aprobarea Raportului Colegiului de Conducere privind activitatea 

Camerei de Comerț și Industrie Mureș în perioada 2016 – 2019 

2. Aprobarea Strategiei de dezvoltare a Camerei de Comerț și Industrie 

Mureș pentru perioada 2020 – 2023 

3. Alegerea Colegiului de Conducere și a Președintelui Camerei de 

Comerț și Industrie Mureș 

4. Alegerea auditorului financiar al Camerei de Comerț și Industrie 

Mureș 

5. Diverse 
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RAPORTUL  COLEGIULUI  DE  CONDUCERE 
privind activitatea Camerei de Comerț și Industrie Mureș  

în perioada 2016-2019 
 

Un nou bilanț, o nouă perspectivă 
 

Odată cu Adunarea Generală de astăzi, o noua perioadă de patru ani devine istorie pentru Camera de 

Comerț și Industrie a județului Mureș. Este un moment important de bilanț și de analiză a activității 

desfășurate în perioada care s-a scurs de la alegerea Colegiului de Conducere, în decembrie 2015, 

precum și de definire a direcțiilor strategice de dezvoltare pentru următoarea perioada de patru ani, 

până în anul 2023. 

 

Raportul Colegiului de Conducere pentru perioada 2016-2019 aduce în prim plan activitățile 

desfășurate de CCI Mureș pentru atingerea obiectivelor stabilite în strategia de dezvoltare aprobată 

în decembrie 2015, activități desfășurate într-un context economic și social care nu a evoluat 

întotdeauna conform așteptărilor noastre. Ne-am regăsit așadar într-o nouă perioadă de 4 ani de  

încercări și de experiențe noi, în care am fost nevoiți să ne repoziționăm, să reducem unele 

cheltuieli, să ne dezvoltăm și să ne diversificăm portofoliul de activități utile comunității de afaceri 

și prin care sa ne putem susține din punct de vedere financiar, precum și să depunem mai multe 

eforturi pentru atragerea de fonduri europene. 

 

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 informarea mediului  

de afaceri, sprijinirea înființării și dezvoltării firmelor, promovarea și reprezentarea intereselor 

membrilor și a comunității de afaceri, formare profesională și servicii suport pentru dezvoltarea 

afacerilor. S-a acționat cu pragmatism pentru dezvoltarea activităților Camerei și lărgirea paletei de 

servicii oferite operatorilor economici.  

 

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

statutare, atât în ceea ce privește organizarea reuniunilor specifice cat și în îndeplinirea atribuțiilor 

prevăzute pentru fiecare structură în parte. 

 Adunările generale anuale s-au ținut la termen (în perioada martie-aprilie a fiecărui an din 

perioada de referință), prilej cu care au fost prezentate și aprobate raportul de activitate 

pentru anul precedent, execuția bugetului, raportul auditorilor, programul de activități și 

bugetul pentru anul următor. 

 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 această perioadă o gamă largă de servicii 

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

financiară, comercială. Activitățile realizate pot fi sintetizate după cum urmează: 
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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.  

 

În perioada de referință, cu mici fluctuații, numărul de membri ai CCI Mureș s-a menținut în jurul 

cifrei de 350. Din păcate, pe fondul contextului economic general care continuă să genereze 

dificultăți financiare, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, chiar și în condițiile menținerii 

unui nivel scăzut al cotizațiilor (care nu s-a modificat de peste 12 ani), numărul de firme membre 

active (care au reușit sa își achite cotizația la zi) a scăzut de la an la an, ajungând la 245 la finele 

anului 2019.  

 

Printre membrii CCI Mureș se numără, în continuare, majoritatea firmelor mari, care dețin forță 

financiară, astfel că ponderea cifrei de afaceri realizate de membri CCI Mureș depășește în prezent 

50% 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 “STANDARD”   245 membri în 2019 – nivel cotizație 200 – 600 lei  

Membru “BRONZ”             2 membri în 2019 – nivel cotizație 1500 lei 

Membru “ARGINT”             2 membri în 2019 – nivel cotizație 2500 lei 

Membru “AUR”          75 membri în 2019 – nivel cotizație 4000 lei  

 

Fiecare dintre categoriile de membri enumerate beneficiază de pachete speciale de servicii adaptate 

la nivelul cotizației, 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: editarea Buletinului informativ, transmiterea constantă 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 

gradului de reprezentativitate în cadrul sistemului cameral național, Președintele CCI Mureș, dl. 

Vasile Pop, a preluat la finele anului 2017 președinția Comitetului National pentru Strategii de 
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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. În vederea constituirii CSDE, în 

data de 6 februarie 2018, s-a organizat o întâlnire cu membrii CCI Mureș, care au fost invitați să 

participe activ în cadrul comisiilor de lucru,  pentru identificarea si soluționarea unui număr cât mai 

mare de probleme cu care se confruntă mediul de afaceri. În urma acestei consultări a fost stabilită și 

componența comisiilor de lucru din cadrul CSDE, coordonate după cum urmează: 

 Comisia pentru probleme de fiscalitate: Corneliu Orzea, Președinte CCI Alba  

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

 Comisia de mediu: Silviu Costea, Președinte CCI Brașov  

 Comisia pentru IMM: Marin Niculcea, Președinte CCIA Teleorman 

 Comisia pentru concurență: Petru Buzzi, Președinte CCI Caras Severin 

 

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

mediul de afaceri, invităm firmele membre 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-externe 
 

Topul firmelor din județul Mureș 

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

din Județul Mureș”, o competiție de marcă a operatorilor economici cu cele mai bune rezultate 

economico-financiare, ce reprezintă o adevărată carte de vizită a mediului de afaceri mureșean.  

 

Anul 2018 a fost un cu totul special,  Anul Centenar al Marii Uniri, în care și „Topul Firmelor din 

județul Mureș” a aniversat a 25-a Ediție Jubiliară, prilej cu care CCI Mureș a acordat Medalia 

Jubiliară TOPUL FIRMELOR – 25 ANI, tuturor Membrilor de Aur și colaboratorilor săi apropiați. 

 

In anul 2019, topul a ajuns la a 26-a Ediție și la întocmirea clasamentelor, au participat 17.404 

societăți comerciale care au depus bilanțuri contabile, dintre care 2.826 s-au situat pe primele 10 

locuri, fiind grupate pe domenii de activitate și pe clase de mărime. Dintre acestea 1.075 s-au  

regăsit în catalogul tipărit „Topul Firmelor din Județul Mureș” locul 1 revenind unui număr de 772 

de firme. 

 

Ca în fiecare an, Gala „Topul firmelor din județul Mureș”, a fost un moment special în care am 

sărbătorit reușitele comunității de afaceri mureșene, alături de antreprenori, oficialități, parteneri și 

colaboratori. Cu acest prilej, Camera de Comerț și Industrie Mureș a acordat distincții celor mai 

performante companii, care au o importanță majoră în economia județului. 
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Alături de evidențierea firmelor în cadrul clasamentelor, s-au acordat și următoarele distincții pentru 

companiile cu rezultate deosebite, constante de-a lungul timpului: Diploma pentru Exportatorii de 

Top, Diploma și Trofeul pentru Excelență în Afaceri, Trofeul de Distincție pentru Membri de Aur și 

Diplomele de Onoare pe care le acordăm femeilor manager de succes. 

Gala „Topul firmelor din județul Mureș” este și un bun prilej pentru ca cei mai importanți oameni de 

afaceri din județul Mureș să se întâlnească într-un cadru informal, să se cunoască mai bine, și să 

pună bazele unor colaborări viitoare. 

De asemenea, ne mândrim cu faptul că 342 companii mureșene sunt prezente pe primele 10 locuri 

ale Topului național, dintre care 46 sunt ocupante ale locului 1, ceea ce situează județul Mureș pe un 

onorant loc 7 pe țară. 

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.  

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 evenimentului de 

promovare, care se bucură, an de an, de prezența unor personalități marcante ale lumii universitare și 

științifice, oficialități ale administrației publice, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și 

ai mass media.  

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 

 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 
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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 susținute 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. 

 

De asemenea CCI Mureș organizează periodic campanii de informare pe teme de interes pentru 

mediul de afaceri mureșean, în colaborare cu instituții ale administrației centrale și locale. Un astfel 

de eveniment de informare s-a desfășurat în data de 4 februarie 2019, în colaborare cu Inspectoratul 

Teritorial de Muncă, care a susținut o prezentare cu privire la modificarea salariului minim, 

salariului minim în construcții și modificarea legii zilierilor, așa cum sunt prevăzute O.G. 114/2018, 

urmată de o sesiune de dezbateri pe tema propusă. 

 

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 realizării indicatorilor din Planul de Dezvoltare al Regiunii 

Centru, PDR 2014-2020, precum și pentru elaborarea PDR 2021-2027, document ce 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.  

 

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 
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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. 

 

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, constituit în sprijinul 

Centrului National de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic 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.  
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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 

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. În cursul anului 2018 a fost elaborată și o Scrisoare de intenție necesară pentru a putea 

aplica pentru fonduri nerambursabile, ca entitate de transfer tehnologic, prin Programul Operațional 

Regional 2014-2020, Axa prioritara 1 - Promovarea transferului tehnologic.  

 

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. 

 

***** 

In domeniul organizării de târguri și expoziții există încă un potențial mare al pieței mureșene, care 

este insuficient valorificat din lipsa unui spațiu adecvat, în care sa se poată organiza astfel de 

manifestări pe întreg parcursul anului. În acest context, se va continua colaborarea cu autoritățile 

locale, mediul academic și societatea civilă pentru identificarea unor surse de finanțare pentru 

amenajarea unor locații potrivite pentru organizarea de evenimente economice, științifice, sociale și 

culturale, pe întreg parcursul anului. Considerăm că aceasta trebuie să rămână o prioritate în cadrul 

preocupărilor noastre, întrucât astfel de evenimente constituie instrumente de marketing deosebit de 

puternice ce oferă posibilitatea de cunoaștere a “pulsului” economiei, fiind benefice pentru toți cei 

chemați sa asigure buna ei funcționare.  

 

Tot în acest domeniu ar mai 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 
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închiriere de spații exterioare cât și la tarifele pentru închiriere de spații interioare neamenajate și la 

tarifele pentru construcție și amenajare de stand.  

 

În baza contractului de reprezentare, în perioada de referință a raportului, CCI Mureș a organizat 

participarea, în condiții avantajoase, a 43 de firme din județul Mureș la expozițiile naționale și 

internaționale organizate de Romexpo, între care cele mai importante au fost: TIB, BIFE-MOBILA, 

INDAGRA, AMBIENT EXPO, EXPO ENERGIE, MEDICA, DENTA, COSMETIC 

 

Membrilor CCI Mureș le-au fost furnizate în permanență informații referitoare la târgurile și 

expozițiile interne și internaționale, în special referitoare la cele organizate de Romexpo SA și la 

cele la care România participă cu pavilion național, unde se acordă subvenții din partea Ministerului 

Economiei.   
 

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 

 Camera de Comerț România – China 

 Consulatul Onorific al României în Connecticut, SUA 

 Camera de Comerț și Industrie a Regiunii Grodno, Belarus 

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. De asemenea, în perioada 

raportului, au fost organizate numeroase programe de întâlniri și contacte de afaceri cu ocazia unor 

vizite ale delegațiilor străine sau ale unor oameni de afaceri. Printre evenimentele importante din 

perioada de referință, se menționează: 
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13 aprilie 2016 – Parteneriat de afaceri româno-german, desfășurat la Tg. Mureș sub egida 

rețelei europene Enterprise Europe Network, cu sprijinul CCI Mureș, în parteneriat cu organizația 

Germany Trade and Invest, care reprezintă interfața principala a Ministerului Federal al Economiei 

din Germania pentru dezvoltarea contactelor de afaceri dintre firmele germane și cele de peste 

hotare. Evenimentul a reunit peste 70 de participanți, oameni de afaceri romani și partenerii lor 

germani, reprezentanți ai administrației publice locale și specialiști interesați de creșterea 

competitivității economice a Regiunii Centru. Delegația din Germania a reprezentat patru landuri 

federale (Berlin, Brandenburg, Saxonia-Anhalt, Thuringia) și a inclus firme aflate în căutarea de 

potențiali noi parteneri de afaceri romani din domeniile industriei prelucrării lemnului și ai 

tehnologiei forestiere, ai industriei energetice, precum și reprezentanți ai unor scoli europene, birouri 

de inginerie, case de asigurări de sănătate, societăți de promovare/dezvoltare economica și altele. în 

cadrul Conferinței de presa ce a urmat deschiderii oficiale a Bursei de cooperare în afaceri s-a 

subliniat faptul ca obiectivele vizate de acest gen de misiuni economice sunt cele referitoare la 

valorificarea oportunităților economice oferite de Regiunea Centru în ansamblu și de fiecare județ în 

parte, pentru atragerea investitorilor germani, crearea de schimburi comerciale și de afaceri intre 

firme românești și cele din estul Germaniei, creșterea specializării personalului român, dar și 

întărirea capacitații instituționale a administrației publice locale, pentru a oferi un suport real 

oamenilor de afaceri și pentru a creste competitivitatea economica a Regiunii. În acest sens, partea 

germana a propus pregătirea unei misiuni economice din Regiunea Centru către Germania, către 

landurile partenere din zona de est a acestei importante piețe de business, pentru ca firmele 

românești sa acceadă mai ușor la finanțări și sa-si dezvolte mai ușor afacerile. 

 

31 mai – 2 iunie 2017 – Misiune economică organizată de CCI Mureș în Ungaria, pentru 

vizitarea expoziției internaționale China Smart Expo care s-a desfășurat la Budapesta. China Smart 

Expo este un eveniment major dedicat firmelor din Europa Centrală și de Est interesate să 

stabilească relații de afaceri cu parteneri din China. La eveniment au fost prezente peste 300 de 

companii din China care dețin licențe de export în Uniunea Europeana în domeniile: IT, electronice, 

industria agro-alimentară, construcții, construcții de mașini, industria auto, imobiliare, textile, 

industria chimică, industria mobilei, echipamente și articole de uz casnic, energie din surse 

regenerabile etc. Organizatorul evenimentului, Central European Trade and Logistics Cooperation 

Zone Co., Ltd a oferit un pachet de servicii de consultanță și soluții logistice privind stabilirea unor 

relații de cooperare pe termen lung cu parteneri din China, precum și unele facilități pentru firmele 

înscrise prin intermediul CCI Mureș. Din județul Mureș au participat reprezentanți a 10 firme, 

fiecare având organizate întâlniri cu cel puțin 6 parteneri potențiali.  

 

30 iunie 2017 – Vizita Ambasadorului Republicii Belarus, dl. Andrei Grinkevich, care, pe lângă o 

prezentare detaliată a beneficiilor intensificării colaborării bilaterale, pe plan economic, a adresat o 

invitație președintelui CCI Mureș de a participa la prima delegație oficială a reprezentaților județului 

Mureș în Belarus. 

 

18-23 septembrie 2017 – CCI Mureș  a făcut parte din prima delegație oficială a 

reprezentaților județului Mureș în Belarus.  Dintre oficialitățile prezente la întâlniri în cadrul 

acestei vizite menționam: Primarul orașului Minsk, Guvernatorul regiunii Minsk, Președintele 

Comitetului Executiv Raional, Guvernatorul regiunii Grodno. Au fost vizitate o serie de 

întreprinderi, extrem de deschise în dorința de a încheia parteneriate cu întreprinderi din județul 
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nostru: “Belkommunmas” (transport urban), ”MTZ” (producătoare de tractoare), “MAZ” 

(producătoare de autobuze de pasageri, camioane), “AMKODOR” (producătoare de tehnică pentru 

construcția de drumuri, specială, forestieră), „Lidsky Combinat” (produse lactate), alte întreprinderi 

cu activitate în producția de structuri din aluminiu, prelucrarea lemnului, fabricarea de medicamente. 

În cadrul participării la ședința plenară a Forumului International pentru Investiții “Grodno prin 

perspectiva granițelor” CCI Mureș a semnat un Acord de parteneriat cu Camera de Comerț și 

Industrie a Regiunii Grodno. Tot în cadrul acestei vizite, CCI Mureș a participat la ceremonia de 

deschidere a Târgului expozițional “Euroregiunea NEMAN-2017” ediția a XIX-a. 

 

6 februarie 2018 – Vizita la CCI Mureș a Ambasadorului al Republicii Africa de Sud în 

România, Excelenta Sa domnul Jabu Ntsokolo Ishmael Mbalula însoțit de secretarul I al ambasadei - 

domnul Tiba Bethwell. Cu această ocazie, dl Ambasador a prezentat oportunități de colaborare între 

cele două țări, în diverse domenii de interes comun: economie, medicină, învățământ vocațional. În 

viitorul apropiat, în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș se vor demara 

acțiuni în vederea identificării potențialilor colaboratori pentru societățile comerciale din județul 

Mureș cu companii din Africa de Sud. Domnul Președinte al Camerei de Comerț și Industrie a 

Județului Mureș Vasile Pop s-a arătat onorat de vizita Excelenței Sale și de interesul manifestat 

pentru dezvoltarea colaborării cu țara noastră, atât din punct de vedere economic- prin atragerea și 

încurajarea investițiilor, cât și la nivel social, prin schimb de bune practici în domeniul educațional 

și medical. 

 

13 martie 2018 – Misiune economica în județul Mureș, la care au participat 15 firme din 

Austria cu activitate în domeniile  “Tehnologie și servicii pentru gospodărirea comunala“. Misiunea 

economică a fost organizată de Ambasada Austriei - Secția comerciala, fiind sprijinită de CCI Mureș 

și de  autoritățile locale. Scopul misiunii a fost acela de a răspunde multiplelor solicitări ale firmelor 

austriece din domeniul gospodăririi comunale (tehnologii și echipamente utilizate în managementul 

deșeurilor, al apei potabile și menajere, al măsurătorii parametrilor noxelor, etc.) care doresc sa 

stabilească colaborări cu firmele romanești de profil din județele pe care le-au vizitat, între care și 

județul Mureș. 

 

24 aprilie 2018 – Participare la Programul Internațional „Romanian Investment Zoom”. 

Mediul de afaceri mureșean a fost reprezentat de CCI Mureș, prin participarea dlui Președinte Vasile 

Pop la o întâlnire organizată în cadrul Programului Internațional „Romanian Investment Zoom” . 

Întâlnirea a reunit reprezentanți ai mai multor ambasade și ai mediului de afaceri din Belarus, 

Congo, Egipt, Iran, Moldova și Olanda. Domnul Președinte Vasile Pop a prezentat oportunitățile de 

colaborare cu județul Mureș, având ca scop dezvoltarea relațiilor bilaterale economice și comerciale 

și a salutat prezenta companiilor de top, membre ale CCI Mureș, care au răspuns invitației de 

participare la acest eveniment. Delegația străină a vizitat în data de 24 și 25 aprilie câteva dintre 

companiile mureșene, între care: Hora SA, Irum SA, Kastamonu SA, Bucin Mob SRL, Remex SA, 

Larix Mobila SRL la care s-a adăugat o vizita la o ferma zootehnica din zona Mociar. 

 

20 iunie 2018 – Prezentarea la sediul CCI Mureș a oportunităților de colaborare economica 

între statul Connecticut din SUA și județul Mureș. Prezentarea a fost susținuta de Doamna Dana 

Bucin, Consul Onorific al României în statul Connecticut și Avocat SUA în Drept Comercial 
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International și de Imigrare. Au fost prezentate resursele disponibile companiilor romanești din orice 

industrie, care vor sa acceseze piața SUA, prin statul Connecticut, structurate după cum urmează:  

- cine va poate ajuta în Connecticut;  

- care sunt ofertele din partea statului Connecticut și a fondurilor de investiții;  

- cum funcționează mediul de afaceri în Connecticut;  

- cum se pot accesa parteneri SUA;  

- ce structuri legale sunt recomandate pentru înființarea unei sucursale SUA; 

- ce vize se pot obține prin extinderea unei afaceri în SUA. 

 

16 octombrie 2018 – Participare la Conferința "Smart Start USA. CCI Mureș, însoțită de 

reprezentanți ai mediului de afaceri mureșean, a participat  la Conferința "Smart Start USA - Soluții 

eficiente de finanțare pentru internaționalizarea afacerilor românești", eveniment organizat de 

Fundația Laufer, Camera de Comerț și Industrie a României, Academia de Studii Economice din 

București, împreună cu partenerii de implementare a programului Smart Start USA: Piraeus Bank, 

Banca Transilvania, Banca Comercială Română, Mastercard, certSign, FNGCIMM, Fondul Român 

de Contragarantare și care a avut loc la Facultatea de Economie și Drept din cadrul Universității 

de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie Târgu Mureș. În cadrul acestui eveniment s-au 

prezentat oportunitățile de finanțare și de facilitare a accesului unui număr de cel puțin 10.000 de 

IMM-uri și antreprenori români, anual, pe piețele internaționale. 

 

5 noiembrie 2018 – Vizita la Tg. Mureș a unei delegații din Coreea de Sud. CCI Mureș a 

participat la întâlnirea cu o delegație din Coreea de Sud și cu reprezentanți ai fundației HWPL 

Incheon Branch, întâlnire organizată de Primăria Municipiului Târgu Mureș. În cadrul acestei 

întâlniri s-au conturat mai multe proiecte care privesc colaborarea pe termen lung, în special în 

domeniul medical, dar au fost dezbătute și potențiale proiecte educaționale și culturale. Camera de 

Comerț a oferit detalii despre potențialul mediului de afaceri mureșean și deschiderea spre o 

colaborare reciproc avantajoasă. 

 

30 ianuarie 2019 – Vizita Președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României în Japonia, 

la CCI Mureș. Domnul Fumiya SAKOW, Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României 

în Japonia, însoțit de dna Lucia OROSZ, în calitate de Vice Secretar General a prezentat oportunități 

de colaborare între cele două țări, în domenii de interes comun, în special schimburi economice, 

subliniind interesul pentru domeniul medical. De asemenea, s-a exprimat dorința demarării unui 

plan de colaborare concret, pentru a putea, în viitor, susține o linie directă de transport aerian între 

Târgu Mureș și Tokyo, facilitând apropierea cu „Țara soarelui răsare”. În colaborare cu Camera de 

Comerț și Industrie a Județului Mureș se vor demara acțiuni în vederea identificării potențialilor 

colaboratori pentru societățile comerciale din județul Mureș cu companii din Japonia. Domnul 

Președinte al Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș Vasile Pop s-a arătat onorat de vizita 

domnului Președinte Fumiya SAKOW și de interesul manifestat pentru dezvoltarea colaborării cu 

țara noastră, atât din punct de vedere economic- prin atragerea și încurajarea investițiilor, cât și la 

nivel social, prin crearea unor pachete de servicii, în care interesul economic să se îmbine cu oferte 

turistice, care să facă județul Mureș cunoscut oamenilor de afaceri japonezi. 

 

6 februarie 2019 – Vizita reprezentanților CECZ Budapesta (Central European Cooperation 

Zone). În cadrul vizitei oficiale, doamnele Zsuzsanna Gal, Șef Departament Business și 
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Valasinyovszki Lilla, Asistent Departament Business din partea CECZ Budapesta (Central European 

Cooperation Zone), o companie înființată în Budapesta de Ministerul Chinez al Comerțului cu 

scopul de a impulsiona relațiile economice dintre companiile chinezești și companii din țările din 

Centrul și Estul Europei, însoțite de dl Rus Sandor, președintele Casei Româno-Chineze în județul 

Harghita au prezentat noi modalități de colaborare pentru evenimentul China Brand Fair, care se 

desfășoară la Budapesta, anual. Pentru ediția de anul acesta, programată în perioada 3-5 iunie, 

Membrii Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș beneficiază de noi oportunități, în ceea 

ce privește participarea la expoziție. Companiile mureșene sunt așteptate nu doar ca vizitatori și 

potențiali colaboratori ai companiilor chineze, ci se pune la dispoziție un spațiu special amenajat, în 

care vor putea să-și expună propriile produse, ofertă întâmpinată pozitiv de Membrii CCI Mureș.  

 

19 februarie 2019 – Întâlnire cu reprezentanții TAROM. Camera de Comerț și Industrie a 

Județului Mureș a participat la o întâlnire cu reprezentanții TAROM, în vederea susținerii intereselor 

mediului de afaceri mureșean și a inițierii unui dialog cu oamenii de afaceri din județ, pentru a 

înțelege mai bine nevoile grupului țintă în cea ce privește folosirea rutelor existente de pe 

Aeroportul Târgu Mureș. În cadrul acestei întâlniri s-a accentuat necesitatea rutei Târgu-Mureș-

București, cu o frecvență mărita de zbor.   

 

22 octombrie 2019 – Întâlnire cu Ambasadorul Republicii Turcia în România. În cadrul acestei 

întâlniri, noul Ambasador al Republicii Turcia, Excelența Sa dl. Ambasador Füsun Aramaz a descris 

bunele relații de colaborare care există între cele două țări, România fiind o țară specială pentru 

Turcia, anul trecut aniversându-se 140 de ani de relații diplomatice româno-turce. La rândul său, 

domnul Președinte Vasile Pop a asigurat-o pe doamna Ambasador de întregul sprijin oferit de CCI 

Mureș pentru companiile cu capital turcesc în vederea desfășurării în condiții optime a activităților 

economice, menționând și faptul că piața mureșeană este pregătită pentru intensificarea relațiilor și 

cu noi investitori din Republica Turcia.   

 

***** 

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 3137 certificate de origine exportatorilor mureșeni, și au fost vizate 84 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.  

 

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.).  
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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 CCI Mureș a organizat sau a colaborat la organizarea a 34 evenimente de 

promovare a oportunităților de finanțare din fonduri europene, fonduri guvernamentale. surse 

alternative și  complementare, în colaborare cu Autoritățile de management și Organismele 

Intermediare responsabile cu implementarea programelor de finanțare, în special cu ADR Centru, 

OTIMMC Tg. Mureș,  Universitatea Petru Maior Tg. Mureș, bănci și  alte organizații interesate de 

tematica fondurilor europene și a fondurilor guvernamentale pentru IMM. Printre evenimentele 

relevante ca număr de participanți și subiecte abordate se menționează: 
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15 iunie 2016 – Eveniment de lansare regională a apelului de proiecte 2.1.A/2016, destinat 

microîntreprinderilor, din cadrul Priorității de Investiții 2.1 a Programului Operațional Regional 

2014-2020, organizat de ADR Centru la Camera de Comerț și Industrie Mureș. În cadrul 

evenimentului, participanții au fost informați despre posibilitatea accesării de fonduri 

nerambursabile în valoare maximum 200.000 euro per proiect și au fost prezentate condițiile și 

regulile ce trebuie respectate în cadrul acestui apel de proiecte (peste 70 de participanți). 

 

20 ianuarie 2017 – Eveniment de lansare regională a apelului de proiecte POR 2014-2020, 

Prioritatea de Investiții 2.2 „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și 

dezvoltarea serviciilor” pentru IMM, organizat de ADR Centru la Camera de Comerț și Industrie 

Mureș. În cadrul evenimentului, participanții au fost informați despre posibilitatea accesării de 

fonduri nerambursabile în valoare de minimum 200.000 până la maximum 1.000.000 euro per 

proiect și au fost prezentate condițiile și regulile ce trebuie respectate în cadrul acestui apel de 

proiecte (peste 80 de participanți). 

 

23 ianuarie 2018 – Eveniment de lansare regionala a apelului de proiecte POR 2014-2020, Axa 

Prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de Investiții 1.1, Operațiunea C - 

Investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu 

Entitățile de Inovare și Transfer Tehnologic (EITT), organizat de ADR Centru la Camera de Comerț 

și Industrie Mureș. În cadrul evenimentului, participanții au fost informați despre condițiile de 

finanțare aplicabile în cadrul apelului, aspecte generale privind utilizarea aplicației MySMIS și 

regulile de identitate vizuală valabile pentru POR 2014-2020.  

 

29 august 2018 – Eveniment de promovare a Programului pentru stimularea înființării 

întreprinderilor mici și mijlocii „Start-up Nation Romania”, finanțat de la bugetul de stat și din 

fonduri europene, având ca obiectiv principal dezvoltarea înființării de noi întreprinderi mici și 

mijlocii, îmbunătățirea performanțelor economice ale start-up-urilor, creșterea potențialului de 

accesare a surselor de finanțare și facilitarea accesului acestora la finanțare. În cadrul evenimentului 

au fost oferite informații cu privire la condițiile de accesare a unei finanțări pentru o investiție de 

pana la 200.000 de lei, 100% nerambursabila. 

 

5 decembrie 2018 – CCI Mureș în colaborare cu ADR Centru au organizat la Tg. Mureș seminarul 

regional „Competitivitate prin transformare industrială și inovare; Servicii de sprijin pentru 

companii; Programe actuale și viitoare de finanțare”. În urma acestei întâlniri, CCI Mureș a transmis 

membrilor săi informații despre oportunitățile de accesare a unor servicii de digitalizare, inovare și 

internaționalizare pentru IMM-uri, prin „Enterprise Europe” și  despre finanțările pentru cercetare-

dezvoltare tehnologică și modernizare industrială prin Programul Orizont 2020. De asemenea, au 

fost transmise date despre sursele de finanțare adresate IMM-urilor, disponibile prin intermediul 

POR 2014-2020.  

 

13 martie 2019 – Workshop ”Politici regionale pentru susținerea strategiilor de inovare și 

digitalizare”. Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș împreună cu Asociația „Alumni” și 

partenerii români ai proiectului DIGITRANS-Interreg Dunărea a organizat un workshop prin care 

participanții, reprezentanți ai mediului de afaceri mureșean, să aibă acces la instrumente aplicate de 

modelare în afaceri, de implementare a unor metode potrivite de inovare și digitalizare. 
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21 martie 2019 – Consorțiul Regional de Inovare și întâlnirea Grupului de lucru din cadrul 

proiectului european Beyond EDP. Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a reprezentat 

interesele mediului de afaceri mureșean, în cadrul acestei reuniuni și susține preocuparea 

antreprenorilor de a identifica modalități potrivite în vederea îmbunătățirii strategiilor de 

specializare inteligentă (RIS3), prin adaptarea politicilor publice de cercetare-dezvoltare-inovare la 

nevoile mediului economic mureșean. 

 

8 mai 2019 – Dezbateri susținute de Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș în cadrul 

întâlnirii grupului de lucru Digital Danube Region. Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș 

a subliniat necesitatea finanțării, a susținerii și asumării unui astfel de proiect de mai mulți factori 

implicați, așa cum se întâmplă în statele din Regiunea Dunării și a menționat că va facilita accesul la 

birouri pentru start-up-uri, în cazul în care vor exista solicitări în acest sens. Principalele teme 

abordate în cadrul întâlnirii: identificarea spațiilor potrivite pentru facilitarea colaborării între Start-

up-uri cu capacitate de inovare, crearea unei strategii unitare, elaborarea unui plan pe termen lung, 

având în vedere schimbările care apar, în timp, odată cu dezvoltarea companiilor. 

 

21 mai 2019 – Campanie de informare pentru mediul de afaceri mureșean. Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Centru împreună cu Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a 

organizat o sesiune de informare pentru potențiali beneficiari din Regiunea Centru cu privire la 

condițiile de accesare a apelului de proiecte destinat microîntreprinderilor din cadrul POR 2014-

2020. În cadrul evenimentului au fost prezentate condițiile de finanțare aplicabile în cadrul apelului, 

regulile de identitate vizuală valabile pentru POR 2014-2020, alte servicii pentru dezvoltarea 

afacerilor și inovare oferite de ADR Centru ca membru al rețelei Enterprise Europe Network și au 

fost acordate răspunsuri la întrebările formulate de cei prezenți pe temele menționate. 

 

11 iulie 2019 – Reuniune de lucru organizată de ADR Centru, la Alba-Iulia, pe tema cadrului 

parteneriatului regional. Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a participat la reuniunea 

de lucru organizată de ADR Centru, în vederea evaluării domeniilor care au nevoie de finanțare, în 

concordanță cu direcțiile de dezvoltare prevăzute pentru perioada de finanțare 2021-2027. La 

această întâlnire s-a definitivat cadrul partenerial regional, s-a adus în discuție, situația la zi privind 

implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020 la nivelul Regiunii Centru, astfel încât 

să poată fi pregătit un portofoliu solid de proiecte ce ar putea obține finanțare din fonduri europene 

în viitoarea perioadă. 

 

17 septembrie 2019 – Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a organizat o sesiune de 

prezentare și testare a platformei de cursuri de inițiere cu tematica Industria 4.0. În cadrul acestui 

workshop au fost create conturi de acces în vederea parcurgerii celor 4 Module de curs: 

- Modul1: Introducere în Industria 4.0 

- Modul 2: Soluții pentru medii de producție inteligente în sectorul de producție 

- Modul 3: Robotica inteligentă 

- Modul 4: Aplicarea CPS/IoT în lanțul de procese 

Participanții s-au arătat foarte interesați de propunerea lansată de CCI Mureș de a utiliza platforma 

în vederea informării despre potențialul de adaptare la tehnologia Industriei 4.0, precum și de 

posibilitatea de a se perfecționa în acest domeniu, la locul de muncă. 
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8 noiembrie 2019 – Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a găzduit workshop-ul cu 

tema „Granturi pentru inovarea proceselor tehnologice pentru o producție ecologică”. În cadrul 

acestei întâlniri CCI Mureș a subliniat importanța eficientizării resurselor și energiei prin integrarea 

unor tehnologii avansate în procesul de producție. Reprezentantul ADR Centru a oferit informații 

importante despre programul „C-VoUCHER program de accelerare a economiei circulare”. Invitatul 

special al evenimentului, reprezentantul organizației „Bay Zoltan” pentru Cercetare Aplicată din 

Budapesta a prezentat oportunitatea înscrierii companiilor în proiectul „KET4CleanProduction”. 

 

14 noiembrie 2019 –Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș a organizat, împreună cu 

Agenția Mureș a Băncii Naționale a României această primă întâlnire cu mediul de afaceri 

mureșean, în vederea creării de oportunități de colaborare directă între instituții importante și 

companii. În cadrul conferinței, pe lângă etapa de prezentare a datelor relevante referitoare la județul 

Mureș, oferite de reprezentanții BNR, companiile au avut ocazia să transmită direct opiniile lor 

despre dificultățile pe care le întâmpină, în colaborarea cu sistemul bancar, dar și în ceea ce privește 

legislația fiscală. 

 

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

partener, În perioada de referință au fost elaborate și depuse 5 proiecte de finanțare în cadrul 

Programelor Erasmus+ și a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, apelurile de proiecte 

3.8. Romania profesională – Resurse umane competitive și 3.12. Îmbunătățirea nivelului de 

cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați. Deși toate proiectele au fost conforme din punct de 

vedere administrativ și al eligibilității, fiind admise după evaluarea tehnică și financiară, doar 2 

dintre ele au obținut finanțarea solicitată, datorită unor alocări financiare mici și a unei concurențe 

foarte mari.  

 

Astfel, în perioada octombrie 2017 – septembrie 2019 s-a implementat cu succes proiectul iNduce 

4.0 „Abordarea formării profesionale în domeniul Industriei 4.0 pentru o industrie europeană 

competitivă” finanțat prin Programul Erasmus+ acțiunea cheie: Cooperarea pentru inovare și 

schimbul de bune practici - Parteneriate strategice pentru educația și formarea profesională, având 

numărul de referință: 2017-1-RO01-KA202-037222. Proiectul a fost implementat în cadrul unui 

parteneriat internațional cu organizații din România, Germania, Portugalia, Polonia și Cipru.  

 

Proiectul și-a propus sa dezvolte un pachet de învățare pe tema Industriei 4.0, un concept prin care 

se face referire la a 4-a Revoluție Industrială (cunoscută și sub denumirile de revoluția digitală din 

industrie sau internetul industrial). În contextul unor schimbări fără precedent a modelelor de 

producție, business, guvernare și organizare socială, prin utilizarea pe scară largă a internetului și a 

unor tehnologii digitale revoluționare, pachetul de învățare dezvoltat în cadrul proiectului și-a 

propus să familiarizeze beneficiarii cu combinațiile de tehnologii digitale avansate specifice 

conceptului de Industrie 4.0, respectiv: inteligența artificială, sistemele fizice cibernetice,  robotica 

avansată,  internetul lucrurilor (IoT), imprimarea 3D, soluții Big data, Cloud computing, 

întreprinderea digitala, producția inteligenta etc. 
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La 1 octombrie 2019, s-a început 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 2015-2020 (SNC), în corelare cu domeniile de 

specializare inteligentă, conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 

2020 (SNCDI).  

 

In principal, proiectul “Smart Jobs – Competitivitate prin 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 vor fi 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. 

 

Pe linia activităților de consultanță și întocmire de proiecte pentru operatorii economici privați, au 

fost întocmite 4 proiecte pentru obținerea de finanțări prin Programul Operațional Regional 2014-

2020 și Programul Start-up Nation Romania. Toate proiectele au fost acceptate în urma evaluării 

administrative, de conformitate, tehnică și financiară, dar numai 2 proiecte s-au încadrat în fondurile 

alocate, reușind să semneze contractele de finanțare cu autoritățile de management. Pentru cele 2 

proiecte s-au încheiat contracte de consultanță pentru implementare, ambele fiind finalizate cu 

succes, prin rambursarea integrala a finanțărilor solicitate. 

 

Urmărim cu atenție toate oportunitățile noi de finanțare oferite în perioada de programare 2014-2020 

și direcțiile de dezvoltare pentru noua perioadă de programare 2021-2027, la care se lucrează în 

prezent 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.  

 

In acest sens, în prezent se lucrează la un nou proiect, care urmează sa fie depus pana la sfârșitul 

anului în cadrul Programului 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. 

 

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.  
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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 au fost realizate  227 rapoarte de evaluare și 120 inspecții de evaluare pentru 

active imobiliare și bunuri mobile.  

 

Activitatea Centrului Zonal de Informare al A.S.R.O. 

Pana la data de 1 ianuarie 2019, CCI Mureș a avut un protocol de colaborare cu Asociația de 

Standardizare din România (ASRO) prin care, în cadrul CCI Mureș, a funcționat un Centru Zonal de 

Informare al ASRO. Centrul a pus la dispoziția celor interesați toate standardele din colecția 

națională, dispunând de o bază de date actualizată permanent ce conține peste 30.000 de standarde 

aplicabile în toate domeniile de activitate, inclusiv standardele europene adoptate în ultima perioada, 

standardele românești originale, standardele internaționale ISO, CEI etc.  
 

În perioada de referință, până la data rezilierii protocolului, s-au înregistrat 465 solicitări de 

standarde totalizând un număr de 14.880 pagini. Standardele solicitate s-au furnizat pe loc prin 

listare din baza de date actualizată permanent cu standardele adoptate în ultima perioada. La cerere, 

s-au realizat selecții cu standardele aplicabile în anumite domenii de activitate.  

 

Alte publicații puse la dispoziție de ASRO, care s-au distribuit către firmele interesate sunt: 

Catalogul Standardelor Române pe suport de hârtie și pe CD, Indexul ASRO - DIN-GLOBAL pe 

CD, cataloage cu standarde pe domenii de activitate, standardele privind ECO-etichetarea, colecții 

de acte normative pentru managementul calității, managementul de mediu, managementul sănătății 

și securității ocupaționale, siguranța alimentară etc.  

 

Cu începere din data de 1 ianuarie 2019, prevederile protocolului de colaborare cu Asociația de 

Standardizare din România care se refereau la vânzarea de standarde au fost abrogate, dar au rămas 

în vigoare prevederile privind acordarea de consultanță pe problematica standardelor aplicabile în 

anumite domenii de activitate, precum și prevederile privind colaborarea pentru organizarea de 

evenimente pe teme de interes pentru mediul de afaceri. 
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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 49 cursuri de formare, totalizând un număr de 837 participanți și 3522 

ore de formare, după cum sunt prezentate în tabelele următoare: 
 

Cursuri organizate în anul 2016 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea cursului 

Lectori  

Colaboratori 
Perioada 

Număr  

participanți 

Durata 

-ore- 

1 
CADRU TEHNIC CU 

ATRIBUTII PSI 
Inspectori ISU 

07.12.2015 

14.01.2016 
23 136 

2 
INSPECTOR/REFERENT 

RESURSE UMANE 

Specialist ITM și 

CJP 

10.12.2015 

25.01.2016 
20 40 

3 
INSPECTOR PROTECTIE 

CIVILA 
Specialiști ISU 

15.12.2015 

23.02.2016 
12 136 

4 
INSPECTOR SSM NIVEL 

BAZA 

Specialiști în 

domeniu 

18.12.2015 

14.01.2016 
6 40 

5 
INSPECTOR SSM NIVEL 

MEDIU 

Specialiști în 

domeniu 

18.12.2015  

28.01.2016 
14 80 

6 
EXPERT ACHIZITII 

PUBLICE 

Specialist în 

domeniu 

21.12.2015 

27.01.2016 
40 10 

7 Inspector SSM, nivel BAZA 
Specialiști în 

domeniu 

21.03.2016 

01.04.2016 
5 40 

8 Inspector SSM, nivel MEDIU 
Specialiști în 

domeniu 

21.03.2016 

15.04.2016 
11 80 

9 RESPONSABIL DE MEDIU 
Specialiști în 

domeniu 

11.04.2016 

22.04.2016 
13 50 

10 
INSPECTOR/REFERENT 

RESURSE UMANE 

Specialist ITM și 

CJP 

21.04.2016 

26.05.2016 
24 40 

11 
INSPECTOR PROTECTIE 

CIVILA 
Specialiști ISU 

23.05.2016 

29.06.2016 
16 136 

12 Inspector SSM, nivel BAZA Inspectori ITM 
12.09.2016 

23.09.2016 
5 40 

13 Inspector SSM, nivel MEDIU Inspectori ITM 
12.09.2016 

07.10.2016 
10 80 

14 MANAGER DE PROIECT 
Specialist în 

domeniu 

26.09.2016 

14.10.2016 
9 60 

15 
INSPECTOR/REFERENT 

RESURSE UMANE 

Specialist în 

domeniu 

25.10.2016 

15.11.2016 
30 40 

16 CADRU TEHNIC PSI Insp. ISU 
01.11.2016 

16.12.2016 
26 136 

TOTAL 264 1144 
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Cursuri organizate în anul 2017 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea cursului 

Lectori  

Colaboratori 
Perioada 

Număr  

participanți 

Durata 

-ore- 

1 
INSPECTOR PROTECTIE 

CIVILA 
Specialisti ISU 

16.01.2017 

21.02.2017 
22 136 

2 RESPONSABIL DE MEDIU Specialisti AJM 
17.01.2017 

31.01.2017 
28 50 

3 
EXPERT ACHIZITII 

PUBLICE 

Specialist în 

domeniu 

06.02.2017 

17.02.2017 
15 40 

4 Inspector SSM, nivel MEDIU Inspectori ITM 
27.02.2017 

24.03.2017 
19 80 

5 CADRU TEHNIC PSI Inspectori ISU 
01.03.2017 

18.04.2017 
22 136 

6 
EXPERT ACHIZITII 

PUBLICE 

Specialist în 

domeniu 

18.04.2017 

02.05.2017 
11 40 

7 
INSPECTOR/REFERENT 

RESURSE UMANE 
Inspectori ITM 

09.05.2017 

30.05.2017 
23 40 

8 RESPONSABIL DE MEDIU Specialisti AJM 
04.09.2017 

15.09.2017 
19 50 

9 
INSPECTOR/REFERENT 

RESURSE UMANE 
Inspectori ITM 

10.10.2017 

31.10.2017 
28 40 

TOTAL 187 612 

 

Cursuri organizate în anul 2018 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea cursului 

Lectori  

Colaboratori 
Perioada 

Număr  

participanți 

Durata 

-ore- 

1 Inspector SSM, nivel BAZA Inspectori ITM 
15.01.2018 

29.01.2018 
15 40 

2 Inspector SSM, nivel MEDIU Inspectori ITM 
15.01.2018 

09.02.2018 
23 80 

3 Cadru tehnic PSI Inspectori ISU 
29.01.2018 

14.03.2018 
27 136 

4 
Inspector PROTECTIE 

CIVILA 
Specialiști ISU 

19.02.2018 

27.03.2018 
11 136 

5 
Inspector/Referent RESURSE 

UMANE 
Inspectori ITM 

20.03.2018 

12.04.2018 
21 40 

6 RESPONSABIL DE MEDIU Specialiști AJM 
16-04.2018 

24.04.2018 
14 50 

7 FORMATOR 
Specialist în 

domeniu 

21.05.2018 

06.07.2018 
14 40 
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8 Inspector SSM, nivel BAZA Inspectori ITM 
11.06.2018 

22.06.2018 
11 40 

9 Inspector SSM, nivel MEDIU Inspectori ITM 
11.06.2018 

06.07.2018 
11 80 

10 Cadru tehnic PSI Inspectori ISU 
24.09.2018 

 07.11.2018 
18 136 

11 
EXPERT ACHIZITII 

PUBLICE 

Specialist în 

domeniu 

12.11.2018 

23.11.2018 
10 40 

12 
Inspector/Referent RESURSE 

UMANE 
Inspectori ITM 

20.11.2018 

11.12.2018 
19 40 

TOTAL 194 858 

 

Cursuri organizate în anul 2019 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea cursului 

Lectori  

Colaboratori 
Perioada 

Număr  

participanți 

Durata 

-ore- 

1 Inspector SSM, nivel BAZA Inspectori ITM 
21.01.2019 

05.02.2019 
3 40 

2 
Inspector SSM, nivel 

MEDIU 
Inspectori ITM 

21.01.2019 

19.02.2019 
19 80 

3 RESPONSABIL DE MEDIU Specialisti AJM 
25.02.2019 

11.03.2019 
18 50 

4 
Inspector PROTECTIE 

CIVILA 
Specialisti ISU 

11.03.2019 

17.04.2019 
8 136 

5 
Inspector/Referent 

RESURSE UMANE 
Inspectori ITM 

19.03.2019 

10.04.2019 
15 40 

6 CADRU TEHNIC PSI Inspectori ISU 
13.05.2019 

27.06.2019 
23 136 

7 Inspector SSM, nivel BAZA Inspectori ITM 
10.06.2019 

24.06.2019 
7 40 

8 
Inspector SSM, nivel 

MEDIU 
Inspectori ITM 

10.06.2019 

08.07.2019 
18 80 

9 
Inspector/Referent 

RESURSE UMANE 
Inspectori ITM 

17.09.2019 

08.10.2019 
29 40 

10 
Inspector SSM, nivel 

MEDIU 
Inspectori ITM 

07.10.2019 

01.11.2019 
21 80 

11 RESPONSABIL DE MEDIU Specialisti AJM 
21.10.2019 

01.11.2019 
16 50 

12 CADRU TEHNIC PSI Inspectori ISU 
04.11.2019 

18.12.2019 
15 136 

TOTAL 194 858 
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In cursul anilor 2018-2019, în cadrul activității de formare profesionala, a fost acordată o atenție 

sporita aspectelor legate de protecția datelor personale. Tematica este de o importanță deosebită, 

pentru toate firmele, mari sau mici, întrucât de la data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare cel mai 

important act normativ cu care orice firmă din Europa s-a intersectat, probabil, în toată activitatea ei 

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 și, 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 informare susținuta pe tema reglementarilor 

GDPR aplicabile pentru toate firmele, care a cuprins 4 sesiuni de informare desfășurate în zilele de: 

18.04.2018, 19.04.2018, 15.05.2018, 16.05.2018. De asemenea, au fost întreprinse toate demersurile 

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

personal (Data Protection Officer), autorizația fiind obținută la începutul anului 2019. 
 

Pe linia preocupărilor pentru dezvoltarea învățământului profesional în sistem dual, în cursul anului 

2019, CCI Mureș a semnat un Protocol de colaborare cu Autoritatea Națională pentru Formare 

Profesională Inițială în Sistem Dual din România (ANFPISDR). Conferința ocazionată de semnarea 

Protocolului de colaborare și de deschiderea Biroului Regional Centru pentru Formare Profesională 

Inițială în Sistem Dual a avut loc la Tg. Mureș, în data de 25 iunie 2019.  

 

După semnarea Protocolului de colaborare cu CCIR, acest acord, a fost al treilea din seria 

parteneriatelor pe care Autoritatea le va avea cu Camerele de Comerț și Industrie teritoriale, în 

perspectiva deschiderii celor 8 birouri regionale, pentru a cunoaște nevoia reală a companiilor 

românești în ceea ce privește forța de muncă. Semnarea acestui protocol se înscrie în strategia 

Autorității Naționale de a apropia învățământul profesional și tehnic de mediul de business, care 

poate solicita și susține acesta forma de învățământ dual, în contextul lipsei acute de personal 

calificat de pe piața forței de munca. CCI Mureș a transmis operatorilor economici mesajul referitor 

la dorința de implicare în dezvoltarea școlii profesionale în sistem dual, dar și la preocuparea față de 

asumarea rolului de susținător în educația profesională și tehnică. 

 

 

 



 

 24 

 

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 

 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 s-au întocmit  3.923 dosare pentru înființare de  societăți comerciale și 

înregistrarea modificărilor ulterioare și s-au tehnoredactat actele constitutive si/sau actele adiționale, 

aferente acestor dosare.  
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Arhiva Electronică a Garanțiilor Reale Mobiliare 
 

Camera de Comerț și Industrie Mureș este operator autorizat pentru Arhiva Electronică a Garanțiilor 

Reale Mobiliare, arhivă 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 1.491 înscrieri în această arhiva.  

 

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 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 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 www.romarhiva.ro.  

 Mijloacele logistice de care dispune serviciul de Arhiva Electronica a Camerei de Comerț și 

Industrie Mureș alături de consultanță juridica 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.  

 

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.  

 

În perioada de referință s-au înregistrat 15 dosare pentru soluționarea litigiilor prin arbitraj 

comercial. 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 arbitrii  

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

9 luni în arbitrajul internațional;  

http://www.romarhiva.ro/


 

 26 

 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 juridica 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 

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

pentru punerea în aplicare a legii este Consiliul de mediere. 

 

Pentru realizarea efectiva a acestei activități, CCI Mureș si-a format personal propriu, autorizat de 

Consiliul de mediere, conform legislației în vigoare și a organizat 7 serii de cursuri de formare 

pentru mediatori (in total 560 de ore de formare și 116 de participanți). 
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Raport financiar  2016 – 2019 
 

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș și Conducerea 

operativă, inspirați din necesitățile mediului de afaceri mureșean, din oportunitățile legislative, din 

realizările anilor precedenți, au formulat  strategii pentru a obține  sursele de venit  asumate prin 

Bugetele  de venituri și cheltuieli pentru exercițiile financiare 2016-2017-2018-2019, aprobate  de 

Adunările Generale ale Membrilor Camerei din fiecare an. Amintim că nu beneficiem de fonduri 

alocate din bugetul de stat, bazându-ne doar pe capacitatea de autofinanțare. 

 

Pentru  fiecare din  activitățile desfășurate se stabilește un buget  balansat  de venituri și cheltuieli 

iar excedentul  realizat  ocazional la unele acțiuni, este utilizat pentru acoperirea acțiunilor  în 

deficit, acordarea de facilități și susținerea  activităților  cu  caracter gratuit  ce se adresează  doar   

membrilor cotizanți ai Camerei de Comerț. Excedentul realizat la finele anului, având în vedere 

specificul organizațiilor non-profit se reportează pentru susținerea și dezvoltarea activității viitoare. 

Camera de Comerț desfășoară din punct de vedere fiscal, pe lângă activitatea fără scop patrimonial 

(non-profit) și activități economice. Pentru acestea se calculează și virează impozitul pe profit 

aferent. 

 

In tabelul de mai jos sunt prezentate veniturile aferente activităților desfășurate în perioada 2016–

2019, structurate pe principalele surse de venit:   

            

V E N I T U R I  (lei) 
2016 

realizat 

2017 

realizat 

2018 

realizat 

2019 

estimat 

VENITURI TOTALE,  provenite din: 1.170.815 1.157.066 1.237.161 1.300.500 

Cotizații standard 78.950 76.200 70.150 62.600 

TOP-ul firmelor și cotizații membri Aur, 

Argint, Bronz  
282.850 313.243 375.668 377.400 

Certificate de origine a mărfii, forță majoră, 

vize facturi 
189.307 189.058 168.441 169.000 

Evaluări, reevaluări de bunuri/Standarde 

interne și internaționale/ Închiriere spații 
201.530 190.506 199.210 195.000 

Cursuri autorizate de formare profesională 107.220 132.770 129.000 133.000 

Consultanță proiecte de finanțare UE, 

Asistență societăți comerciale, Bursa Română 

de  Mărfuri, Arbitraj comercial, Arhiva 

electronică 

223.093 229.172 238.905 250.000 

Fonduri europene nerambursabile   83.434 23.945 44.237 100.000 

Venituri financiare, Venituri ocazionale,  

Impozit 2 % de la persoane fizice 
4.431 2.172 11.551 13.500 

 

Este de remarcat faptul că veniturile au crescut relativ constant, de la an la an, în pofida faptului că 

ne aflăm la finele unei noi perioade de 4 ani dificili pentru întreg sistemul Camerelor de Comerț și 
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Industrie din Romania. Acest fapt se datorează preocupării permanente a conducerii CCI Mureș de a 

identifica noi surse de venit prin desfășurarea de activități utile pentru susținerea mediului de afaceri 

mureșean. 

 

Situațiile financiare încheiate în fiecare an, au fost supuse auditului de specialitate și au fost 

aprobate de Adunarea Generală a Membrilor CCI Mureș. Conform opiniei formulate în Raportul de 

audit, acestea oferă o imagine corectă și fidelă cu privire la poziția financiară a Camerei de Comerț 

Mureș precum și a performanței sale financiare pentru exercițiile financiare încheiate, în 

conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial aprobate 

prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr.1969/2007, respectiv Ordinul ministrului 

economiei și finanțelor nr. 3103/2017, cu modificările și completările ulterioare. Nu au fost  

identificate informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile 

prezentate în  situațiile financiare anuale. 

 

Obligațiile bugetare privind  asigurările și protecția  sociala, impozite și taxe, obligațiile  fata de terți 

și colaboratori sunt onorate la timp, în termenul de scadență conform legislației în  vigoare, respectiv 

a contractelor și angajamentelor asumate. Conform certificatelor de atestare fiscală  solicitate în 

cursul anilor 2016-2019, eliberate de ANAF și de Primăria Municipiului, Camera de Comerț și 

Industrie Mureș, nu figurează cu datorii față de  Bugetul de Stat, Bugetul Asigurărilor și Protecției 

Sociale, Bugetul local. 

 

Din cele câteva aspecte evidențiate și din realizările prezentate, rezultă prudența în gestionarea  

rațională și oportună a mijloacelor bănești și eficacitatea în administrarea, organizarea și gestionarea 

resurselor financiare și materiale ale CCI Mureș.  






La intrarea în cel de-al 30-lea an 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.  

 

decembrie, 2019 

 

PREŞEDINTE 

Vasile POP



