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RAPORT DE ACTIVITATE
pe anul 2016
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 si obținerea de finanțări, organizarea de cursuri de formare
și de perfecționare profesională, seminarii, dezbateri, misiuni economice, 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, atât în ceea ce privește organizarea reuniunilor specifice cat și în îndeplinirea atribuțiilor
prevăzute pentru fiecare structură în parte.


Adunarea generală anuală a membrilor s-a reunit în data de 22 aprilie 2016, prilej cu
care au fost prezentate și aprobate raportul de activitate, execuția bugetului și raportul
cenzorilor pentru anul 2015, programul de activități și bugetul pentru anul 2016.



Colegiul de Conducere și Comitetul de Direcție s-au reunit cu regularitate, conform
statutului, iar în cadrul acestor ședințe s-au dezbătut și adoptat hotărâri referitoare la
strategia, programul de activități și problemele curente ale activității CCI Mureș în anul
2016.

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.
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:
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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.
Cu mici fluctuații, numărul de firme membre în anul 2016 s-a menținut în jurul cifrei de 410. Din
păcate, chiar și în condițiile menținerii unui nivel scăzut al cotizațiilor (care nu s-a modificat de
peste 10 ani), doar 235 de membri au reușit sa își achite cotizația până la finalul anului 2016.
Majoritatea firmelor aflate în această situație sunt întreprinderi mici și mijlocii care înregistrează, în
continuare, dificultăți financiare în contextul economic general defavorabil, marcat de întârzieri la
plată, reducerea vânzărilor, epuizarea capitalului de lucru, creșterea ratei de insolvență, dificultatea
de a accesa credite și alte tipuri de finanțări, întârzierea unor măsuri guvernamentale în domeniul
legislației fiscale, legislației muncii sau al promovării investițiilor în infrastructură.
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 se situează în jurul
cifrei de 54% din totalul pe județ. în vederea îmbunătățirii serviciilor oferite și a stabilirii unei relații
mai apropiate fata de membri, în ultimii ani s-a realizat o diversificare în următoarele categorii:
Membru “STANDARD”– nivel cotizație 200 – 600 lei (nemodificat fata de anii anteriori)
Membru “BRONZ” – 5 membri în 2016 – nivel cotizație 1500 lei
Membru “ARGINT” – 2 membri în 2016 – nivel cotizație 2500 lei
Membru “AUR”
– 40 membri în 2016 – nivel cotizație 4000 lei
Fiecare dintre categoriile de membri enumerate 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: editarea Buletinului informativ, transmiterea constanta a informațiilor de
interes prin corespondență directă sau publicarea lor pe pagina de internet, 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, care sunt și principalii beneficiari ai serviciilor pe
care le prestăm.
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.
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Activitatea de relații interne-externe, târguri și expoziții
Topul firmelor din județul Mureș
Conform atribuțiilor legale și a tradiției sale, CCI Mureș organizează 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.
In anul 2017 topul a ajuns la a 23-a ediție și, tot conform tradiției, performanța și excelența în
afaceri au fost premiate și onorate, ca în fiecare an, în cadrul unui eveniment special, de amploare și
de rezonanță în mediile economic și social ale județului nostru.
Clasamentele sunt realizate pe baza unei metodologii complexe și unitare la nivel național,
prevăzută de Legea 335/2007 și implementată de fiecare cameră de comerț la nivel de județ. Topul
firmelor realizat de camerele de comerț este singurul clasament reprezentativ întocmit la nivelul
tuturor operatorilor economici activi, care depun bilanțuri contabile. Topul analizează indicatori
precum cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării
resurselor umane și eficiența utilizării capitalului angajat.
La întocmirea clasamentelor, au participat 16.022 societăți comerciale care au depus bilanțul
contabil la Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș, dintre care 2.495 s-au situat pe primele 10
locuri, grupate pe domenii de activitate și pe clase de mărime. Dintre acestea, 1.045 se regăsesc în
catalogul tipărit „Topul Firmelor din Județul Mureș” locul 1 revenind unui număr de 731 de firme.
Numărul de firme laureate este mai mare decât în anii anteriori întrucât, începând cu acest an, au
fost luate în considerare grupele de activitate de 4 cifre, ceea ce permite realizarea unui clasament
mai specializat pentru fiecare cod CAEN în parte.
Alături de evidențierea firmelor în cadrul clasamentelor pe grupe de activitate și clase de mărime,
sunt importante și următoarele distincții care se acordă societăților comerciale cu rezultate deosebite,
constante de-a lungul timpului: Diploma pentru Exportatorii de Top, Diploma de Excelență și
Trofeul de Excelență. În cele din urmă, dar nu în ultimul rând, dorim să menționăm Diplomele de
Onoare speciale pe care le acordăm femeilor manager de succes.
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. Gala „Topul firmelor din județul Mureș” este și un prilej pentru ca cei mai importanți
oameni de afaceri din județul Mureș să se întâlnească într-un cadru informal, să se cunoască mai
bine pentru a pune bazele unor colaborări viitoare.
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Relații interne-externe
Ca instituție 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
 Direcția de Munca și Protecție 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
 Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici, Mijlocii și Cooperație Tg. Mureș
 Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Mureș,
 Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Mureș
 Inspectoratul Județean Mureș al Oficiului Concurenței etc.
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.
De asemenea, dorim să subliniem colaborarea deosebit de bună pe care o avem cu Instituția
Prefectului Județului Mureș, Consiliul Județean Mureș și, în special, cu Primăria Municipiului Tîrgu
Mureș, cu care avem un Acord de colaborare pentru organizarea în parteneriat de târguri, expoziții și
alte manifestări de promovare a mediului de afaceri mureșean. Tot în colaborare cu Primăria
Municipiului Tîrgu Mureș depunem eforturi susținute pentru a reîmprospăta învățământul tehnic
mureșean prin înființarea unei Școli de Arte și Meserii pentru ca generația tânără de tîrgumureșeni
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.
Datorită experienței îndelungate în domeniul economic și financiar contabil și a calificărilor de
Cenzor autorizat CECAR, Expert evaluator autorizat ANEVAR și Expert în reorganizare judiciara
și lichidare autorizat UNPRL, Președintele CCI Mureș, Vasile Pop a fost desemnat de Camera de
Comerț și Industrie a României ca reprezentant în cadrul Colegiului Contabil înființat la nivelul
Ministerului Finanțelor Publice. Acest grup de lucru este coordonat de Ministrul Finanțelor
Publice și de Secretarul de Stat din MFP care coordonează activitatea de emitere de reglementari
contabile pentru mediul privat și este alcătuit din experți desemnați de MFP și cele mai importante
instituții de profil din România, intre care se amintesc: Camera Auditorilor Financiari din România,
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, Camera Consultanților Fiscali,
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Bursa de Valori București, Banca Națională a României și
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alte instituții financiar-bancare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, alți specialiști în domeniul
contabil și reprezentanți ai catedrelor de specialitate din cele mai importante universități de profil
din țară. Funcțiile îndeplinite de Colegiul contabil se referă, în principal, la identificarea problemelor
ridicate de practicieni în procesul de aplicare a reglementarilor contabil și la formularea de
propuneri pentru completarea cadrului legal aplicabil în domeniul contabilității entităților private.
CCI Mureș a fost de asemenea invitată să desemneze, în continuare, 2 persoane care fac parte din
structura parteneriala consultativa pentru învățământul profesional și tehnic CLDPS Mureș Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Județul Mureș (structură partenerială
consultativă, fără personalitate juridică, în sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Mureș, alcătuita
din cele mai importante instituții ale administrației locale, unități școlare, patronate, sindicate,
organizații din societatea civila, furnizori de formare profesionala continua etc.). Obiectivul general
al activității CLDPS 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.
CCI Mureș este de asemenea membru fondator al Asociației „LifeTech City” alături de cele mai
importante instituții ale administrației locale, universități, unități medicale și operatori economici
reprezentativi. Asociația are ca scop crearea unui pol de competitivitate ca structură cu personalitate
juridică de sprijin al afacerilor de interes național și internațional cu scopul dezvoltării activităților
de cercetare – dezvoltare în domeniul științelor medicale și al științelor conexe domeniului medical
(biologia, nanotehnologia, farmacologia, genetica etc.) cu o componentă semnificativă de tehnologia
informațiilor și comunicațiilor. Asociația va acționa în vederea identificării surselor de finanțare care
ar putea fi accesate de către polul de competitivitate și membrii acestuia, implementării de proiecte
comune de investiții, cercetare-dezvoltare, soft și training, facilitării participării la târguri și expoziții
locale, regionale, naționale și internaționale, integrării 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 economica și sociala a județului și a regiunii.
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 tara și din străinătate, în scopul organizării de evenimente și proiecte comune și al
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dezvoltării unui schimb eficient de informații în folosul comunității de afaceri. Intre organizațiile cu
care CCI Mureș are astfel de colaborări amintim:
 Camera de Comerț și Industrie a Județului Fejér, și biroul Enterprise Europe Network din
Székesfehérvár, Ungaria
 Reprezentanta oficiala 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 Pfalz din Ludwigshafen, Germania
 Camera de Comerț și Industrie Româno-Maghiară Carpatia
 Camera Agrară a Budapestei - Budapesti Agrarkamara (BAK) din Ungaria
 Camera de Comerț Mixtă Ceho-Romana
In baza acestor acorduri de colaborare 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 țările organizațiilor
partenere și sunt furnizate informații referitoare la târguri, expoziții și alte evenimente specifice
organizate pentru atragerea de investiții străine. De asemenea, în perioada raportului, au fost
organizate programe de întâlniri și contacte de afaceri cu ocazia unor vizite ale delegațiilor străine
sau ale unor oameni de afaceri.
Cel mai important eveniment s-a constituit în organizarea unui parteneriat de afaceri romanogerman desfășurat în dara de 13 aprilie 2016 la Tîrgu Mureș. Evenimentul a fost realizat 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.
In 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.
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In cadrul departamentului de relații externe, unul dintre serviciile cele mai solicitate de către
societățile comerciale este eliberarea de certificate de origine și vizarea facturilor sau a altor
documente de export, conform uzanțelor comerciale internaționale. În anul perioada de referință au
fost eliberate 798 certificate de origine exportatorilor Mureșeni, și au fost vizate 35 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, în ziarele locale, pe site-uri de specialitate, prin
Camera de Comerț și Industrie a României, Camerele de Comerț din tara, Camerele de Comerț
bilaterale și prin alte organizații din străinătate cu care avem relații de colaborare.
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 interne și externe, consultanță economică și comercială (referitoare la
operațiuni de import-export, carnete ATA etc.).
Târguri și expoziții
In domeniul organizării de târguri și expoziții există încă un potențial mare al pieței Mureșene, care
nu a fost suficient valorificat, din lipsa unui spațiu adecvat în care sa se poată organiza astfel de
manifestări pe întreg parcursul anului. Singura manifestare de tradiție pe care am reușit să o
organizam constant, de-a lungul anilor, a fost Târgul general de bunuri de consum prilejuit de
”Zilele TârguMureșene”.
In acest context, CCI Mureș va continua sa facă demersuri pe lângă autoritățile locale pentru a
constitui un parteneriat în scopul realizării unui centru multifuncțional de afaceri și de expoziții, cu
dotări la cele mai înalte standarde, care să satisfacă toate necesitățile de organizare de manifestări
expoziționale și alte evenimente economice, profesionale și științifice cum ar fi: congrese medicale,
simpozioane și conferințe științifice, saloane de promovare a invențiilor și inovațiilor, expoziții
periodice și permanente, forumuri și parteneriate de afaceri, seminarii, cursuri de perfecționare,
precum și alte evenimente de interes pentru comunitatea de afaceri și pentru mediul academic.
Tot în acest domeniu ar mai fi de menționat faptul ca CCI Mureș are un acord de colaborare cu
organizatorul național de expoziții SC 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 S.C. ROMEXPO SA. Reducerile se
acordă membrilor activi (cu cotizația achitata la zi) care doresc sa 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.
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În baza contractului de reprezentare, în anul 2016, CCI Mureș a organizat participarea, în condiții
avantajoase, a 12 firme din județul Mureș la expozițiile naționale și internaționale organizate de
Romexpo, intre care cele mai importante au fost: TIB, BIFE-MOBILA, INDAGRA, CONSTRUCT
EXPO.
Membrilor CCI Mureș le-au fost furnizate în permanentă informații referitoare la târgurile și
expozițiile interne și internaționale, în special referitoare la cele organizate de Romexpo SA și la
cele la care România participa cu pavilion național, unde se acordă subvenții din partea Ministerului
Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

Activitatea de consultanță pentru dezvoltarea și finanțarea afacerilor
Proiecte de finanțare din fonduri europene și fonduri guvernamentale
Principalele activități desfășurate de CCI Mureș în acest domeniu pot fi grupate pe mai multe
paliere, după cum urmează:
1. 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.
2. Accesarea unor linii de finanțare în cadrul cărora Camera este eligibilă ca solicitant sau ca
partener.
3. 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 massmedia.
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In anul 2016 CCI Mureș a organizat sau a colaborat la organizarea a 3 evenimente de promovare a
oportunităților de finanțare din fonduri europene și din fonduri guvernamentale, în colaborare cu
Autoritățile de management și Organismele intermediare responsabile cu implementarea
programelor de finanțare, în special cu ADR Centru, Departamentul pentru IMM-uri, Mediu de
Afaceri și Turism, OTIMMC Tg. Mureș, Universitatea Petru Maior Tg. Mureș, bănci și alte
organizații interesate de tematica fondurilor europene.
Cel mai important eveniment de promovare, cu peste 70 de participanți, a fost organizat în data de
15 iunie 2016, în colaborare cu ADR Centru, cu prilejul lansării regionale a apelului de proiecte
2.1.A/2016, destinat microîntreprinderilor, din cadrul Priorității de Investiții 2.1 a Programului
Operațional Regional 2014-2020.
În ceea ce privește preocuparea pentru proiecte în care Camera este eligibilă ca solicitant sau ca
partener, în anul 2016 au fost depuse 3 proiecte în cadrul Programului Erasmus+ Desi au obținut
punctaje bune la evaluare, proiectele nu au obținut finanțarea solicitată datorită insuficienței
fondurilor, în condițiile unei concurențe foarte mari. S-a realizat o analiză a considerentelor pentru
care anumite aspecte au fost depunctate, proiectele au fost revizuite urmând a fi redepuse în cursul
apelului din anul 2017.
Vom urmări cu atenție noile oportunitățile de finanțare oferite în perioada de programare 2014-2020
și vom continua sa depunem proiecte pentru obținerea de finanțări din fonduri europene, întrucât
considerăm că aceasta reprezintă cea mai importanta oportunitate pentru dezvoltarea de noi activități
în folosul comunității de afaceri.
Activitatea de evaluare a activelor mobile și imobiliare
O altă activitate importantă din cadrul Centrului de Consultanta pentru Dezvoltarea Afacerilor al
CCI Mureș se referă la întocmirea rapoartelor de evaluare a activelor mobile și imobiliare.
CCI Mureș este acreditată de ANEVAR pentru acest tip de activitate iar rapoartele de evaluare sunt
întocmite respectând standardele de evaluare naționale, europene și internaționale, de către un
colectiv format din patru experți evaluatori, membrii ANEVAR atestați conform normelor în
vigoare pentru a realiza toate tipurile de evaluări.
Evaluările de active pot fi utilizate pentru obținerea de credite bancare, defalcarea preturilor,
lichidare judiciara, faliment, expropriere, dizolvare, finanțare, asigurare, leasing, fuziuni și preluări,
privatizare, aport în natura, transfer a proprietății (vânzare - cumpărare), impozitare etc. 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 anul 2016 au fost realizate 94 rapoarte de evaluare de active imobiliare și de bunuri mobile. De
asemenea, au fost realizate 66 inspecții de evaluare de active imobiliare și de bunuri mobile.
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Activitatea Centrului Zonal de Informare al A.S.R.O.
CCI Mureș a încheiat un protocol de colaborare cu Asociația de Standardizare din România (ASRO)
prin care s-a înființat Centrul Zonal de Informare al ASRO în cadrul CCI Mureș. Centrul pune 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 anul 2016, s-au înregistrat 188 solicitări de standarde totalizând un număr de 5.859 pagini.
Standardele solicitate se furnizează pe loc prin listare din baza de date actualizată permanent cu
standardele adoptate în ultima perioada. La cerere, se pot realiza 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.

Activitatea de formare și perfecționare profesionala
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 anul 2016 au fost
organizate 16 cursuri de formare, totalizând un număr de 264 participanți și 1.144 ore de formare
după cum se prezintă în tabelului următor:
Cursuri organizate în anul 2016
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Denumirea cursului
CADRU TEHNIC CU
ATRIBUTII PSI
INSPECTOR/REFERENT
RESURSE UMANE
INSPECTOR PROTECTIE
CIVILA
INSPECTOR SSM NIVEL
BAZA
INSPECTOR SSM NIVEL
MEDIU

Lectori
Colaboratori
Inspectori ISU
Specialist ITM și
CJP
Specialiști ISU
Specialiști în
domeniu
Specialiști în
domeniu
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Perioada
07.12.2015 –
14.01.2016
10.12.2015 –
25.01.2016
15.12.2015 –
23.02.2016
18.12.2015 –
14.01.2016
18.12.2015 –
28.01.2016

Număr
participanți

Durata
-ore-

23

136

20

40

12

136

6

40

14

80

6

EXPERT ACHIZITII
PUBLICE

7

Inspector SSM, nivel BAZA

8

Inspector SSM, nivel MEDIU

9

RESPONSABIL DE MEDIU

10
11

INSPECTOR/REFERENT
RESURSE UMANE
INSPECTOR PROTECTIE
CIVILA

Specialist în
domeniu
Specialiști în
domeniu
Specialiști în
domeniu
Specialiști în
domeniu
Specialist ITM și
CJP
Specialiști ISU

12

Inspector SSM, nivel BAZA

Inspectori ITM

13

Inspector SSM, nivel MEDIU

Inspectori ITM

14

MANAGER DE PROIECT

15

INSPECTOR/REFERENT
RESURSE UMANE

16

CADRU TEHNIC PSI

Specialist în
domeniu
Specialist în
domeniu
Insp. ISU

21.12.2015 –
27.01.2016
21.03.2016 –
01.04.2016
21.03.2016 –
15.04.2016
11.04.201622.04.2016
21.04.201626.05.2016
23.05.201629.06.2016
12.09.2016 –
23.09.2016
12.09.2016 –
07.10.2016
26.09.2016 –
14.10.2016
25.10.2016 –
15.11.2016
01.11.2016 –
16.12.2016

TOTAL

40

10

5

40

11

80

13

50

24

40

16

136

5

40

10

80

9

60

30

40

26

136

264

1.144

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 asistenta 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:
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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

In anul 2016 s-au întocmit 575 de 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 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 anul 2016 s-au realizat 460 de 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.
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Scăderea semnificativa a numărului de înregistrări în Arhiva Electronică de Garanții Mobiliare este
o consecință directă a înăspririi condițiilor de creditare și a scăderii numărului de contracte de
leasing, concesiune sau a altor tipuri de contracte comerciale. Pe de altă parte, multe bănci au dirijat
operațiunile de înregistrare în arhiva electronica înspre centrele lor regionale (Brașov sau Cluj
Napoca).

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 anul 2016 s-au înregistrat 6 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;
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%;
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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 în anii anteriori 7 serii de cursuri
de formare pentru mediatori (in total 560 de ore de formare și 116 de participanți).

Activitatea Terminalului Mureș al B.R.M.
Terminalul BRM Mureș funcționează ca punct de lucru al Bursei Romane de Mărfuri București
având ca obiect de activitate organizarea procedurilor pentru vânzarea și achiziția de produse,
servicii și lucrări în conformitate cu reglementările legale și regulamentele BRM. Procedurile
derulate prin Terminal sunt: licitațiile deschise, licitațiile restrânse, dialogul competitiv, negocierea
cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, negocierea fără publicarea prealabilă a unui
anunț de participare, cererile de oferte, concursul de soluții.
Un alt segment pe care își desfășoară activitatea Terminalului Mureș al B.R.M. îl reprezintă piața la
disponibil administrată de Bursa Romana de Mărfuri unde sunt organizate și funcționează
următoarele ringuri: produse petroliere, cărbune, energie electrică, contracte bilaterale pentru
energia electrică, carne, produse cerealiere, legume-fructe, cartofi, ringul general al produselor
fungibile etc. Tranzacțiile pe piața la disponibil se realizează numai prin intermediari profesioniști,
membri afiliați, societăți de brokeraj și brokeri autorizați de Bursa Română de Mărfuri.
CCI Mureș este membru afiliat al BRM având dreptul de a tranzacționa pe piețele administrate de
Bursa Română de Mărfuri, prin brokeri autorizați pentru negocierea ofertelor și efectuarea
tranzacțiilor pe piața la disponibil, pe piața mixtă și pentru încheierea contractelor pe piața
creanțelor. Bursa Romana de Mărfuri apreciază ca tranzacționarea prin intermediul acesteia prezintă
numeroase avantaje, între care:
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Transparență: toate informațiile privind organizarea unei licitații sunt publice; organizarea și
desfășurarea procedurilor se face pe baza unui regulament recunoscut de toate părțile implicate, cu
respectarea prevederilor legale;



Integritate: corectitudine, echilibru și respectarea normelor etice asumate prin regulamente interne;
procedura organizată este supravegheată de către o Comisie, care are în componența sa reprezentanți
ai BRM, ai ordonatorului și experți independenți, ceea ce conferă deopotrivă neutralitate și
echidistantă în adjudecarea procedurii; toate procedurile se desfășoară în strictă conformitate cu
prevederile legale și cu “Regulamentul Bursei Romane de Mărfuri privind atribuirea contractelor de
achiziții de produse, servicii sau lucrări” elaborat de BRM în strictă conformitate cu legislația
romana în vigoare și cu directivele U.E. în domeniu.



Garantare: eliminarea riscului de contraparte prin acordarea statutului de rezerva pentru ceilalți
participanți la licitație, evitându-se astfel blocarea procedurii sau repetarea acesteia, fapt ce conduce
la semnarea contractului în timp cat mai scurt.



Eficienta: creșterea randamentului activității prin flexibilitate și solicitudine fată de nevoile
clienților; obținerea unor diferențe favorabile de preț crescânde si, implicit, a unor economii la
bugetele de achiziții; întocmirea tuturor documentelor procedurii de către BRM pe baza datelor
transmise de către ordonator, în conformitate cu legislația în vigoare.



Competitivitate: Permanenta inovație a produselor bursiere în condițiile liberei concurente, precum
și în condițiile în care BRM nu este singurul organizator de proceduri de achiziție sau de vânzare pe
piața româneasca, dar este cel mai important datorită experienței și rezultatelor obținute.



Diferențele favorabile de preț: „Avantajele organizării procedurilor de achiziții prin BRM sunt
cuantificabile în îmbunătățirile de preț obținute pentru ordonatori, dar și în valoarea tranzacțiilor.

In cursul anului 2016 au fost inițiate 3 proceduri de achiziții de pe piața la disponibil administrată de
BRM.


La peste 26 de ani de activitate neîntrerupta a CCI Mureș în slujba comunității de afaceri Mureșene,
dezvoltarea și diversificarea ofertei de servicii în favoarea membrilor și a mediului de afaceri
reprezintă una dintre preocupările noastre de bază. În acest scop, strategia de dezvoltare a serviciilor
noastre are ca suport analiza permanentă a nevoilor clienților și adaptarea la cerințele comunității de
afaceri. Considerăm ca 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 perioada dificilă pe care am resimțit-o cu toții.
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, 2017
PREŞEDINTE
Vasile POP
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