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Starea economiei judeţului Maramureş 2011 

Topul Firmelor din Maramureş şi din România pe anul 2011 s-a realizat în cel 

de-al treilea an de criză economico-financiară şi de recesiune economică. Sectorul 

privat a fost cel mai afectat, deoarece venea după şocul anului 2009, primul an al 

crizei, care în Maramureş a scos din funcţiune 3.561 de societăţi comerciale – cu 

activităţi suspendate, radiate sau dizolvate. În anul 2010 a continuat ieşirea din 

funcţiune a încă 2.416 firme din care 95% reprezentau microîntreprinderi şi IMM, 

reprezentând 11% din firmele înregistrate la OJRC Maramureş la 31 decembrie 2009. 

Cu efectivele restrânse, economia judeţului în 2011 nu a simţit căderi majore la 

principalii indicatori economico-financiari raportaţi în bilanţurile contabile la 31 

decembrie 2011, în comparaţie cu anul 2010. Această afirmaţie este susţinută şi de 

datele statistice înregistrate şi raportate de DJS. Evoluţia principalilor indicatori 

economico-sociali la 31 decembrie 2011, comparativ cu anul 2010, se prezintă astfel: 

producţia industrială în 2011 a fost mai mare cu 1,6% în volum absolut; indicele 

valoric al cifrei de afaceri a fost mai mare cu 13,5%; investiţiile realizate au 

înregistrat o scădere de 3%; lucrările în construcţii au scăzut cu 9,2%; exporturile de 

mărfuri au crescut cu estimativ cu 18,5%, iar importurile cu 15%; capacitatea de 

cazare în turism a fost cu 29,7% mai mare; numărul de şomeri înregistraţi la sfârşitul 

lunii decembrie a fost de 8.358 persoane, iar rata şomajului a fost de 4,0%; 

În baza bilanţurilor de venituri şi cheltuieli, de profit sau de pierderi 

înregistrate şi raportate de societăţile comerciale pentru anul 2011, primite de la 

Camera de Comerţ şi Industrie a României am determinat evoluţia principalilor 

indicatori economico-financiari, care ne-au permis să elaborăm radiografia stării de 

sănătate a economiei judeţului nostru. Ea reprezintă o sinteză a principalilor 

indicatori economici din economia reală înregistraţi şi raportaţi.  

În vederea redării unei imagini complete şi reale a mediului economic, am ales 

şi luat în considerare indicatorii reprezentativi şi specifici unei astfel de analize 

exprimate în lei – moneda naţională. Pentru analiza desfăşurată am grupat societăţile 

comerciale după:  
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 numărul de societăţi comerciale cu activitate confirmată în bilanţurile de 

venituri şi cheltuieli ale societăţilor comerciale 

 cifra de afaceri, profitul brut, pierderi brute, număr de salariaţi, productivitatea 

muncii.  

 domenii de activitate care acoperă principalele sectoare ale economiei: 

cercetare, dezvoltare, high-tech; industrie; agricultură, pescuit, piscicultură; 

construcţii; servicii; turism şi comerţ 

 structura organizaţională a societăţilor comerciale: microîntreprinderi, IMM, 

întreprinderi mari şi foarte mari.  

Pentru a da posibilitatea organelor administraţiei locale, consiliilor comunale şi 

judeţean şi parlamentarilor de a avea posibilitatea să analizeze starea economiei în 

profil teritorial, am extras din lucrare indicatorii la nivel de localitate. 

Materialul de analiză a situaţiei stării economiei judeţului l-am realizat în 

dinamica evoluţiei/involuţiei principalilor indicatori în perioada 2008-2010-2011. 

Astfel, la termenul limită de depunere a bilanţurilor contabile, 12.078 de 

societăţi comerciale au depus aceste documente, reprezentând 54,68% din firmele 

existente în Registrul Comerţului la 31 decembrie 2011. În ultimii ani, în jurul acestui 

procentaj se înregistrează raportările de bilanţ. 

Din cele 12.078 de firme care au depus bilanţurile, numai 71,32% au raportat 

că au realizat cifră de afaceri. Rezultă că restul firmelor nu au avut activităţi 

economice. De asemenea, numai 42,80% din firme au raportat activităţi profitabile, 

iar 36,90% au înregistrat pierderi. 86,63% din firmele înregistrate au realizat 

producţie cu salariaţi. Restul de 1.152 firme nu au raportat/înregistrat că au avut 

salariaţi angajaţi. Oare aşa să fie?! Este obligaţia legală a personalului ITM de a 

verifica firmele care raportează activităţi realizate fără forţă de muncă angajată. 

A. Situaţia comparativă a anului 2011 cu anii 2010 şi 2008 
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   Lei 

  2011 2010 2008 

societati cu bilant 12078 12260 13663 

cu cifra de afaceri 8614 8836 10585 

fara cifra de afaceri 3464 3424 3078 

cu profit brut 5169 5294 6829 

cu pierderi brute 4457 4711 5007 

cu profit=0 si pierderi=0 2452 2255 1827 

cu salariati 7462 7739 9116 

cifra afaceri  10,928,030,953 9,584,424,713 9,929,378,425 

profit brut  510,937,830 474,403,647 528,588,693 

pierderi brute  355,841,174 401,492,017 565,515,670 

nr. salariati 70,788 68,832 78,168 

 

Comparativ cu anul 2008 şi anul 2010 indicatorii raportaţi în bilanţurile anului 

financiar 2011, se prezintă astfel: 

- cifra de afaceri în 2011, de 10.928,03 mil.lei, a fost mai mare cu 10,06% 

faţă de 2008 şi cu 14,02% faţă de 2010; 

- profitul brut în 2011, de 510,94 mil. lei, a fost cu 3,34% mai mic faţă de 

2008 şi cu 7,70% mai mare faţă de 2010; 

- pierderile brute în 2011, de 355,84 mil. lei, au fost mai mici faţă de 2008 cu 

37,08% şi mai mici cu 11,37% faţă de 2010; 

- numărul de salariaţi în 2011, de 70.788, a fost mai mic cu 9,44% salariaţi 

faţă de 2008 şi cu 2,84% mai mare decât în 2010; 

- productivitatea muncii în 2011 a fost de 154,38 mii lei/salariat şi a fost cu 

21,53% mai mare ca în 2008 şi cu 10,87% mai mare ca în 2010. 

Din analiza indicatorilor prezentaţi rezultă că în 2011 faţă de 2008 economia 

judeţului a cunoscut o scădere la indicatorii profit brut, pierderi brute şi număr 

salariaţi şi creşterea cifrei de afaceri şi a productivităţii, iar faţă de 2010 a cunoscut o 

creştere la indicatorii: cifra de afaceri, profit brut, număr de salariaţi şi productivitatea 

şi au scăzut pierderile brute. 
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B. Situaţia firmelor în 2011 grupate pe clase de mărime 

 
    Lei 

Clasa de mărime Nr. societăţi Cifra de afaceri Profit brut Pierderi brute Nr. salariaţi 

Microintreprinderi 

(sub 9 salariaţi) 
10777 2,524,068,882 148,432,385 234,014,208 18,480 

Intreprindrei mici 

(intre 10 si 49 salariati) 
1140 2,994,901,972 118,223,273 68,366,900 21,844 

Intreprinderi mijlocii 

(intre 50 si 249 salariati) 
137 2,570,770,964 130,717,873 50,151,594 13,935 

Intreprinderi mari 

(intre 250 si 999 salariati) 
18 806,726,368 25,544,915 3,308,472 7,276 

Intreprinderi foarte mari 

(peste 1000 salariati) 
6 2,031,562,767 88,019,384 0 9,253 

TOTAL 12,078 10,928,030,953 510,937,830 355,841,174 70,788 

 

Analizând indicatorii economico-financiari ai firmele grupate în 

microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii, întreprinderi mari şi 

întreprinderi foarte mari vom constata aportul pe care aduc acestea în economia 

judeţului. 

În 2011 aceşti indicatori au următorul aport la nivelul economiei judeţului: 

- numărul de societăţi comerciale grupate au fost: 10.777 

microîntreprinderi (89,23%); întreprinderi mici 1.140 (9,44%); întreprinderi 

mijlocii 137 (1,13%); întreprinderi mari 18 (0,15%) şi întreprinderi foarte 

mari 6 (0,05%); 

- cifra de afaceri: microîntreprinderile au realizat un nivel din cifra totală 

realizată în economia judeţului de 23,10%; întreprinderile mici 27,41%; 

întreprinderile mijlocii 23,52%; întreprinderile mari 7,38% şi întreprinderile 

foarte mari 18,59%; 

- profitul brut realizat şi raportat de microîntreprinderi, la nivelul judeţului, 

procentual a fost de 29,05%; întreprinderile mici 23,14%; întreprinderile 

mijlocii 25,58%; întreprinderile mari 5,00% şi întreprinderile foarte mari 

17,23%; 

- pierderile brute raportate la nivelul judeţului au fost de 65,76% la 

microîntreprinderi, de 19,21% la întreprinderile mici, de 14,09% la 
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întreprinderile mijlocii, de 0,93% la întreprinderile mari iar întreprinderile 

foarte mari n-au raportat pierderi;  

- numărul de salariaţi angajaţi şi raportaţi în microîntreprinderi a fost de 

18.480, în întreprinderile mici de 21.844 salariaţi, în întreprinderile mijlocii 

de 13.935, în întreprinderile mari de 7.276 şi în întreprinderile foarte mari 

de 9.253 persoane; 

- productivitate muncii realizată şi raportată a fost de: la microîntreprinderi 

de 136,58 mii lei/salariat, la întreprinderi mici de 137,10 mii lei/salariat, la 

întreprinderi mijlocii de 184,48 mii lei/salariat, la întreprinderile mari de 

110,87 mii lei/salariat iar întreprinderile foarte mari de 219,56 mii 

lei/salariat 

C. Situaţia comparativă 2011-2010-2008 a firmelor grupate pe clase de 

mărime 

      
Lei 

Clasa de marime Anul 
Nr. 

societăţi 
Cifra de afaceri Profit brut  Pierderi brute  

Nr. 

salariaţi 

Microintreprinderi 

(sub 9 salariaţi) 

2011 10777 2,524,068,882 148,432,385 234,014,208 18,480 

2010 11051 2,301,221,496 164,894,140 284,433,195 18,610 

2008 12309 2,727,757,586 171,206,359 109,832,932 22,039 

Intreprindrei mici 

(intre 10 si 49 salariati) 

2011 1140 2,994,901,972 118,223,273 68,366,900 21,844 

2010 1048 2,692,605,821 109,635,685 64,924,266 20,056 

2008 1147 3,044,377,886 121,650,470 37,216,389 22,034 

Intreprinderi mijlocii 

(intre 50 si 249 salariati) 

2011 137 2,570,770,964 130,717,873 50,151,594 13,935 

2010 135 2,004,780,735 72,056,587 50,445,931 13,645 

2008 181 2,220,966,630 119,605,636 41,451,453 18,328 

Intreprinderi mari 

(intre 250 si 999 salariati) 

2011 18 806,726,368 25,544,915 3,308,472 7,276 

2010 22 1,130,451,465 36,856,429 1,688,625 9,338 

2008 21 769,706,065 22,015,122 377,014,896 8,476 

Intreprinderi foarte mari 

(peste 1000 salariati) 

2011 6 2,031,562,767 88,019,384 0 9,253 

2010 4 1,455,365,196 90,960,806 0 7,183 

2008 5 1,166,570,258 94,111,106 0 7,291 

TOTAL 

2011 12,078 10,928,030,953 510,937,830 355,841,174 70,788 

2010 12,260 9,584,424,713 474,403,647 401,492,017 68,832 

2008 13,663 9,929,378,425 528,588,693 565,515,670 78,168 

 

Raportând rezultatele anului 2011 faţă de 2008 şi faţă de 2010 constatăm că: 
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- numărul societăţilor comerciale în 2011 faţă de 2008 a fost: la 

microîntreprinderi mai mic cu 1.532 firme, la întreprinderi mici mai mic cu 

7 firme, la întreprinderi mijlocii mai mic cu 44, întreprinderi mari mai 

puţine cu 3 şi întreprinderi foarte mari mai multe cu una; faţă de 2010 

numărul societăţilor comerciale a fost: la microîntreprinderi mai mic cu 274 

firme, la întreprinderi mici mai mare cu 92 firme, la întreprinderi mijlocii 

mai mare cu 11 firme, la întreprinderi mari mai mic cu 4 firme iar numărul 

întreprinderilor foarte mari a crescut cu 2; 

- cifra de afaceri raportată în 2011, de 2.524,07 mil. lei la microîntreprinderi 

a fost mai mică faţă de 2008 cu 7,47% şi mai mare faţă de 2010 cu 9,68%; 

la întreprinderi mici, de 2.994,90 mil. lei, a fost mai mică cu 1,63% faţă de 

2008 şi mai mare cu 11,23% faţă de 2010; la întreprinderi mijlocii cifra de 

afaceri a fost de 2.570,77 mil. lei, mai mare cu 15,75% faţă de 2008 şi mai 

mare cu 28,23% faţă de 2010; la întreprinderile mari, de 806,73 mil. lei, a 

fost mai mare cu 4,81% faţă de 2008 şi mai mică cu 28,64% faţă de 2010; la 

întreprinderile foarte mari cifra de afaceri în 2010, de 2.031,56 mil. lei a 

fost mai mare cu 74,15% faţă de 2008 şi mai mare cu 39,56% faţă de 2010; 

- profitul brut înregistrat şi raportat în 2011, de 148,43 mil. lei, la 

microîntreprinderi prezintă o scădere de 13,30% faţă de 2008 şi de 9,98% 

faţă de 2010; la întreprinderile mici profitul brut de 118,22 mil. lei, faţă de 

2008 a fost mai mic cu 2,82% şi mai mare cu 7,83% faţă de 2010; 130,72 

mil. lei la întreprinderi mijlocii a fost cu 9,29% mai mare decât în 2008 şi 

cu 81,41% mai mare decât în 2010, profitul brut de 25,54 mil. lei din 

întreprinderile mari a fost cu 16,03% mai mare decât în 2008 şi cu 30,69% 

mai mic decât în 2010 iar întreprinderile foarte mari au raportat 88,02 

mil.lei, cu 6,47% mai mic faţă de 2008 şi cu 3,23% mai mic şi faţă de 2010; 

- pierderile brute realizate în 2011 la microîntreprinderi a fost de 234,01 

mil. lei, mai mari de 2,13 ori ca în 2008 şi mai mici cu 17,73% decât în 

2010; la întreprinderile mici în 2011, pierderile totale au fost de 68,37 mil. 
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lei, mai mari cu 83,70% faţă de 2008 şi cu 5,3% faţă de 2010; la 

întreprinderile mijlocii pierderile de 50,15 mil. lei au fost cu 20,99% mai 

mari decât în 2008 şi cu sub 1% mai mici decât în 2010; pierderile în 

întreprinderile mari au fost de 3,31 mil. lei de 113,95 ori mai mici decât în 

2008 şi de 1,96 ori mai mari decât în 2010; întreprinderile foarte mari n-au 

raportat pierderi pentru anii 2008, 2010 şi 2011. 

-  numărul de salariaţi înregistraţi şi raportaţi în bilanţurile contabile în 

2011, la microîntreprinderi a fost de 18.480 persoane, cu 3.559 mai puţin 

decât în 2008 şi cu 130 mai puţin decât în 2010; în întreprinderile mici s-au 

înregistrat 21.844 salariaţi, cu 190 salariaţi mai puţini ca în 2008 şi cu 1.788 

salariaţi mai mulţi ca în 2010; în întreprinderile mijlocii s-au înregistrat 

13.935 salariaţi, cu 4.393 salariaţi mai puţini ca în 2008 şi cu 290 salariaţi 

mai mulţi ca în 2010; în întreprinderile mari s-au înregistrat 7.276 salariaţi 

în 2011, cu 1.200 mai puţini decât în 2008 şi cu 2.062 mai puţini decât în 

2010; în întreprinderile foarte mari s-au înregistrat 9.253 salariaţi în 2011, 

cu 1.962 mai mulţi decât în 2008 şi cu 2.070 mai mulţi decât în 2010;  

- productivitatea muncii a fost în 2011, la microîntreprinderi de 136,58 mii 

lei/salariat, cu mare cu 10,35% respectiv 10,46% faţă de 2008 respectiv 

2010; la întreprinderile mici productivitatea muncii a fost 137,10 mii 

lei/salariat, mai mică cu sub 1% faţă de 2008 şi mai mare cu 2,12% decât în 

2010; în întreprinderile mijlocii productivitatea muncii a fost 184,48 mii 

lei/salariat cu 52,24% mai mare decât în 2008 şi cu 25,56% mai mare decât 

în 2010; la întreprinderile mari productivitatea muncii a fost de 110,87 mii 

lei/salariat, mai mare decât în 2008 cu 22,10% şi mai mică decât în 2010 cu 

8,41% iar în întreprinderile foarte mari, productivitatea muncii de 219,56 

mii lei/salariat arată o creştere faţă de 2008 şi 2010 cu 37,22% respectiv 

8,36%. 
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D. Situaţia firmelor grupate pe domenii de activitate pe anul 2011 

     Lei 

Domeniu 
Nr. 

societăţi 
Cifra de afaceri Profit brut Pierderi brute 

Nr. 

salariaţi 

Cercetare, Dezvoltare si High-Tech 241 1,193,921,858 61,118,201 4,820,997 4,167 

Industrie 1806 3,877,293,620 183,755,885 112,874,676 30,625 

Agricultura, pescuit, piscicultura 178 132,803,483 3,066,020 7,918,932 539 

Constructii 1820 1,112,280,430 61,221,170 31,032,477 9,051 

Servicii 2500 813,785,164 78,619,380 105,760,495 7,451 

Transporturi 1130 699,492,483 24,980,802 23,249,962 3,991 

Comert 3639 2,962,496,846 95,057,922 57,328,502 12,159 

Turism 764 135,957,069 3,118,450 12,855,133 2,805 

TOTAL 12,078 10,928,030,953 510,937,830 355,841,174 70,788 

 

E. Situaţia comparativă 2011-2010-2008 pe domenii de activitate  

a) Cercetare, Dezvoltare, High-tech 

     Lei 

Anul Nr. societăţi Cifra de afaceri Profit brut Pierderi brute Nr. salariaţi 

2011 241 1,193,921,858 61,118,201 4,820,997 4,167 

2010 253 995,361,076 47,038,080 3,413,855 4,023 

2008 295 757,041,019 60,956,625 4,773,707 4,313 

 

 Sinteza realizării indicatorilor economico-financiari din 2011, comparativ cu 

rezultatele înregistrate şi raportate în bilanţurile contabile în 2008 şi 2010, este redată 

în continuare: 

- numărul de societăţi comerciale a fost de 241 de firme, mai puţin cu 54 

firme faţă de 2008 şi cu 12 firme mai puţine faţă de 2010; 

- cifra de afaceri în 2011, de 1.193,92 mil. lei, a înregistrat 10,93% din 

nivelul valoric al judeţului. În comparaţie cu anul 2008 a cunoscut o 

creştere de 57,71% şi de 19,95% faţă de 2010 

- profitul brut a fost de 61,12 mil. lei, reprezentând 11,96% din total profit 

la nivelul judeţului, aproape identic cu realizările din 2008 şi cu o creştere 

de 29,93% faţă de realizările din 2010 

- pierderile brute au fost de 4,82 mil. lei (1,35% din totalul pierderilor la 

nivel judeţean), mai mari cu 1% faţă de 2008 şi cu 41,22% faţă de 2010 
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- numărul de salariaţi a fost de 4.167 persoane, cu 146 de persoane mai 

puţin ca în 2008 şi mai mult cu 144 faţă de 2010. 

- productivitatea muncii a fost de 286,52 mii lei/salariat, mai mare faţa de 

2008 cu 63,23%, iar faţă de 2010 mai mare cu 15,80% 

b) Industria  

     Lei 

Anul Nr. societăţi Cifra de afaceri Profit brut Pierderi brute Nr. salariaţi 

2011 1,806 3,877,293,620 183,755,885 112,874,676 30,625 

2010 1,828 3,367,264,878 161,042,608 105,933,495 29,854 

2008 2,092 2,969,404,102 172,281,494 442,761,574 31,901 

 

Prin rezultatele deosebite obţinute în 2011, industria a reuşit să ajute economia 

judeţului, să depăşească rezultatele anului 2010, diminuând pierderile înregistrate în 

2008. Principalii indicatori înregistraţi şi raportaţi sunt următorii: 

- numărul societăţilor comerciale în 2011 a fost de 1.806 firme, cu 286 

firme mai puţin faţă de 2008 şi cu 22 firme mai puţine ca în 2010. Şi-au 

încetat activitatea firme din industria uşoară, industria extractivă şi 

prelucrătoare şi industria lemnului şi mobilei 

- cifra de afaceri realizată în 2011 a fost de 3.877,29 mil. lei, reprezentând 

35,48% din cifra totala la nivel judeţean; în comparaţie cu anul 2008 cifra 

de afaceri a fost cu 30,57% mai mare şi cu 15,15% mai mare faţă de 2010. 

Din sectoarele cu aportul cel mai mare se distanţează industria lemnului şi 

mobilei cu peste 931 mil. lei mai mult ca următorul sector – industria 

extractivă care a înregistrat o cifră de afaceri de 1.114,75 mil. lei 

- profitul brut realizat la nivelul sectorului industrie a fost în 2011 de 183,76 

mil. lei, cu 11,47 mil. lei mai mult ca în 2008 şi cu 22,71 mil. lei mai mică 

faţă de 2010: industria lemnului şi mobilei împreună cu industria extractivă 

şi prelucrătoare au realizat 85,25% din totalul valoric realizat de sectorul 
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industrial şi 30,66% din totalul valoric al profitului realizat de economia 

judeţului 

- pierderile brute realizate de industrie se ridică la 112,87 mil. lei, cu 328,89 

mil. lei mai puţin ca în 2008 şi cu 6,94 mil. lei mai mult ca în 2010. În 2008 

pierderea în industrie a fost foarte ridicată datorită pierderilor înregistrate de 

Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase REMIN SA.  

- numărul de salariaţi a fost de 30.625 persoane, cu 1.276 de persoane mai 

puţin ca în 2008 şi mai mult cu 771 persoane faţă de 2010; 

- productivitatea muncii a fost de 126,61 mii lei/salariat, cu 36,02% mai 

mare faţă de 2008 şi cu 12,25% mai mare faţă de 2010. 

c) Agricultură, pescuit, piscicultură 

 Acest domeniu de activitate este nereprezentativ în judeţul nostru, din punct de 

vedere al societăţilor comerciale care înregistrează şi raportează bilanţuri contabile la 

DGFP.  

     Lei 

Anul Nr. societăţi Cifra de afaceri Profit brut Pierderi brute Nr. salariaţi 

2011 178 132,803,483 3,066,020 7,918,932 539 

2010 175 100,780,727 3,259,382 4,009,972 530 

2008 179 137,664,949 2,120,296 2,341,818 656 

 

Situaţia îndeplinirii indicatorilor economico-financiari în 2011 în comparaţie 

cu 2008 şi cu 2010 sunt redate în continuare: 

- numărul de societăţi comerciale în 2011 a fost de 178, mai puţin cu o 

firmă faţă de 2008 şi mai mare cu 3 faţă de 2010; 

- cifra de afaceri a sectorului a fost de 132,80 mil. lei (1,22% din cifra de 

afaceri la nivelul judeţului), cu 4,86 mil. lei mai puţin decât în 2008 şi cu 

32,02 mil. lei mai mult decât în 2010; 
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- profitul brut înregistrat a fost de 3,07 mil. lei (0,60%) mai mare cu 0,95 

mil. lei faţă de 2008 şi cu 0,19 mil. lei mai mic faţă de 2010; 

- pierderile brute au crescut, aproape s-au dublat, în 2011, fiind de 7,92 mil. 

lei şi depăşind nivelul profitului brut cu 4,85 mil. lei şi nivelul pierderilor 

din 2008 şi 2010 cu 5,85 mil. lei respectiv 3,91 mil. lei; 

- numărul de salariaţi înregistraţi a fost de 539 persoane, dar mai puţine cu 

117 persoane faţă de 2008 şi cu 9 persoane mai multe faţă de 2010; 

- productivitatea muncii a fost de 246,39 mii lei/salariat, mai mare cu 

17,41% faţă de 2008 şi cu 29,57% faţă de 2010.  

d) Construcţii 

     Lei 

Anul Nr. societăţi Cifra de afaceri Profit brut Pierderi brute Nr. salariaţi 

2011 1,820 1,112,280,430 61,221,170 31,032,477 9,051 

2010 1,842 1,025,977,423 76,828,957 42,018,558 8,311 

2008 2,114 1,127,286,025 79,144,639 22,034,402 11,463 

 

- numărul societăţilor comerciale în funcţiune şi cu bilanţ contabil depus a 

fost de 1.820 firme, cu 294 firme mai puţin ca în 2008 şi cu 22 societăţi 

comerciale mai puţine faţă de 2010; 

- cifra de afaceri realizată şi raportată a fost de 1.112,28 mil. lei (10,18%), 

dar mai mică cu 15,01 mil. lei faţă de 2008 şi mai mare cu 86,30 mil. lei 

faţă de 2010 

- profitul brut înregistrat în 2011 a fost de 61,22 mil. lei, mai mic cu 17,92 

mil. lei faţă de 2008 şi cu 15,61 mil lei faţă de 2010; 

- pierderile brute raportate în 2011 au fost de 31,03 mil. lei, cu 9,00 mil. lei 

mai mult faţă de 2008 şi cu 10,99 mil. lei mai puţin faţă de 2010; 

- numărul de salariaţi în 2011 a fost de 9.051 persoane cu 2.412 salariaţi 

mai puţin faţă de 2008 şi cu 740 salariaţi mai mulţi ca în 2010; 
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- productivitatea muncii a fost de 122,89 mii lei/salariat, cu 24,96% mai 

mare ca în 2008 şi cu 0,45% mai mică faţă de 2010. 

Sectorul construcţii a fost cel mai afectat de recesiunea din 2009 - 2010. 

e) Servicii 

Acest domeniu este al alt pilon de susţinere a ieşirii din recesiune a economiei 

maramureşene în 2011.  

     Lei 

Anul Nr. societăţi Cifra de afaceri Profit brut Pierderi brute Nr. salariaţi 

2011 2,500 813,785,164 78,619,380 105,760,495 7,451 

2010 2,504 640,619,917 73,547,709 160,200,129 7,401 

2008 2,634 725,799,833 86,697,913 28,150,881 8,140 

 

Această concluzie este confirmată de realizarea principalilor indicatori 

economico-financiari din acest sector: 

- numărul de societăţi comerciale a fost de 2.500 firme, în scădere cu 134 

firme faţă de 2008 şi cu 4 firme faţă de 2010; 

- cifra de afaceri pe întreg domeniul a fost în 2011 de 813,79 mil. lei 

(7,45%) mai mare cu 12,12% faţă de 2008 şi mai mult cu 173,17 mil.lei faţă 

de 2010; 

- profitul brut a însumat 78,62 mil. lei (15,39%) care a fost sub realizările 

din 2008 cu 8,08 mil. lei şi cu un plus de 5,07 mil. lei faţă de 2010; 

- pierderile brute au fost în 2011 de 105,76 mil. lei (29,72%), dar mai mult 

cu 77,61 mil. lei faţă de 2008 şi mai puţin cu 54,44 mil. lei faţă de 2010; 

- numărul de salariaţi în acest sector în 2011 a fost de 7.451 persoane, cu 

689 persoane mai puţine ca în 2008 şi cu 50 persoane mai mult ca în 2010; 

- productivitatea muncii în 2011 a fost de 109,22 mii lei/salariat, cu 22,49% 

mai mare decât în 2008 şi cu 26,18% mai mare decât în 2010. 

-  
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f) Transporturile  

Acest sector, în Maramureş, a fost totdeauna dezvoltat, mai ales în transportul 

de mărfuri, ca urmare a creşterii cerinţelor de transport mărfuri de către exportatorii şi 

importatorii maramureşeni şi în transportul de persoane datorită cererilor din partea 

emigranţilor din această zonă.  

Această dezvoltarea a fost facilitată de poziţia judeţului în harta economică a 

Europei, care a permis scurtarea parcursului în zona centrală şi vestică a continentului 

cu 500-1.000 de km/parcurs. Aceste avantaje au fost benefice în menţinerea şi 

îmbunătăţirea principalilor indicatori economico-financiari ai anului 2011 comparativ 

cu cei realizaţi în 2008 şi 2010. 

     Lei 

Anul Nr. societăţi Cifra de afaceri Profit brut Pierderi brute Nr. salariaţi 

2011 1,130 699,492,483 24,980,802 23,249,962 3,991 

2010 1,137 596,006,807 21,573,360 23,258,925 3,740 

2008 1,264 619,529,428 18,080,194 16,226,897 4,444 

 

Principalii indicatori realizaţi în 2011, în comparaţie cu cei realizaţi în 2008 şi 

2010 se prezintă astfel: 

- numărul de societăţi comerciale în 2011 a fost de 1.130 firme, cu 134 mai 

puţine decât în 2008 şi cu 7 mai puţine decât în 2010; 

- cifra de afaceri în 2011 a urcat la nivelul a 699,49 mil. lei (6,40%), mai 

mare cu 79,96 mil. lei faţă de 2008 şi cu 103,49 mil. lei faţă de 2010; 

- profitul brut realizat în 2011 a fost de 24,98 mil. lei, fiind cu 38,17% mai 

mare decât în 2008 şi cu 15,79% peste profitul brut realizat în 2010; 

- pierderile brute au crescut în 2011 faţă de 2008 cu 43,28%, înregistrându-

se 23,25 mil. lei, aproximativ acelaşi nivel ca în 2010; 

- numărul de salariaţi în 2011 a fost de 3.991 (5,64%), mai puţin cu 453 

salariaţi faţă de 2008 şi mai mulţi cu 251 faţă de 2010; 
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- productivitatea muncii a fost în 2011 de 175,27 mii lei/salariat, mai mare 

cu 25,72% faţa de 2008 şi cu 9,98% mai mare decât 2010. 

g) Comerţul  

 Constituie al doilea pilon de susţinere pentru ieşirea economiei maramureşene 

din recesiune, confirmând astfel că totuşi, comerţul a fost şi rămâne o cale de creştere 

economică.  

     Lei 

Anul Nr. societăţi Cifra de afaceri Profit brut Pierderi brute Nr. salariaţi 

2011 3,639 2,962,496,846 95,057,922 57,328,502 12,159 

2010 3,755 2,724,799,555 86,514,527 53,305,880 12,367 

2008 4,282 3,435,759,802 103,078,474 41,997,535 14,394 

 

Pentru confirmarea acestor concluzii redăm realizarea principalilor indicatori 

în anii 2011, comparativ cu 2010 şi 2008: 

- numărul de societăţi comerciale, de 3.639 (30,13%), a fost în scădere în 

2011 mai ales faţă de 2008, când funcţionau în sector cu 643 firme mai 

mult, iar faţă de 2010 în scădere cu 116 firme; 

- cifra de afaceri a fost de 2.962,50 mil.lei (27,11%), dar cu 473,26 mil. lei 

mai mică faţă de realizările din 2008 şi mai mare cu 8,72% faţă de 2010; 

- profitul brut a fost de 95,06 mil. lei (18,60%) cu o scădere de 7,78% faţă 

de 2008 şi o creştere de 9,88% faţă de 2010; 

- pierderile brute în 2011 au fost de 57,33 mil. lei (16,11%), mai mari faţă 

de 2008 cu 36,50% şi mai mari cu 7,55% faţă de 2010; 

- numărul de salariaţi încadraţi în sector a fost de 12.159 salariaţi, cu 2.235 

persoane mai puţine decât personalul încadrat în 2008 şi cu 208 persoane 

mai puţine decât în 2010; 

- productivitatea muncii din 2011 a fost de 243,65 mii lei/salariat, mai mare 

decât cea din anul 2008 cu 2,07% şi mai mare decât anul 2010 cu 10,58% 
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Sectorul comerţului a fost cel mai lovit de recesiunea din anii 2009-2011, 

realizând indicatori inferiori faţă de anul 2008, exceptând pierderile, unde acestea au 

fost mai mari. 

h) Turism 

 Ştim cu toţii că „Maramureş” este un brand de turism recunoscut în ţară şi 

străinătate, fără ca el să fie conceput într-o formă grafică şi înscris în Topul 

brandurilor. Cu toate acestea, din cauza stării deplorabile a drumurilor de acces, 

indiferent din ce direcţie vine turistul, turismul în Maramureş nu constituie un sector 

semnificativ, fiind pe penultimul loc, înainte de agricultură în ceea ce înseamnă 

aportul la zestrea economiei judeţului cu toate că, la acest capitol, intră alimentaţia 

publică, baruri, hoteluri, agenţii turistice, tur-operatori, pensiuni, înregistrate ca 

societăţi comerciale. 

     Lei 

Anul Nr. societăţi Cifra de afaceri Profit brut Pierderi brute Nr. salariaţi 

2011 764 135,957,069 3,118,450 12,855,133 2,805 

2010 766 133,614,330 4,599,024 9,351,203 2,606 

2008 803 156,893,267 6,229,058 7,228,856 2,857 

 

 Pentru confirmarea celor scrise mai înainte, reţinem nivelul realizării 

indicatorilor economico-financiari în 2011 comparativ cu 2008 şi 2010: 

- numărul societăţilor comerciale în 2011 a fost de 764 firme, cu 39 mai 

puţine decât în 2008 şi cu 2 firme mai puţine faţă de 2010; 

- cifra de afaceri a fost de 135,96 mil. lei (1,24%), mai redusă cu 13,34% 

faţă de realizările din 2008 şi cu 1,75% mai mare faţă de 2010; 

- profitul brut realizat în 2011 a fost de 3,12 mil. lei (0,61%), cu 49,94% 

mai mic faţă de 2008 şi cu 32,19% mai mic faţă de 2010; 

- pierderile brute realizate în 2011 au fost de 12,86 mil. lei (3,61%), mai 

mari cu 77,83% faţă de 2008 şi cu 37,47% faţă de 2010; 
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- numărul de salariaţi angajaţi în sector a fost de 2.805 persoane (3,96%), 

cu 1,82% mai puţini decât în 2008 şi cu 199 persoane mai multe decât în 

2010; 

- productivitatea muncii din 2011, de 48,47 mii lei/salariat, a fost mai mică 

faţă de 2008 cu 11,74% şi mai mică cu 5,47% faţă de 2010. 

În continuare vom reda câteva constatări care merită să fie reţinute.  

Astfel, dacă analizăm situaţia economico-financiară în profil teritorial, a 

primelor 10 centre administrative, în ordine descrescătoare a cifrei de afaceri, 

constatăm nişte surprize în ceea ce priveşte aportul lor la economia judeţului. Astfel, 

clasificarea lor este următoarea: 

- pe locul I se află municipiul Baia Mare cu 6258,28 mil. lei (57,27%), 

urmează pe locul II comuna Fărcaşa cu 854,41 mil. lei (7,82%), municipiul 

Sighetu Marmaţiei pe locul III cu 723,47 mil. lei (6,62%), oraşul Târgu 

Lăpuş pe locul IV cu 462,96 mil. lei, pe V comuna Recea cu 440,09 mil. lei, 

pe VI oraşul Vişeu de Sus cu 297,52 mil. lei, pe locul VII oraşul Tăuţii 

Măgherăuş cu 263,70 mil. lei, pe locul VIII oraşul Borşa cu 240,81 mil. lei, 

pe locul IX oraşul Baia Sprie cu 221,66 mil. lei şi pe locul X oraşul Seini cu 

170,60 mil. lei 

O comună s-a intercalat între municipiul Baia Mare şi Sighetu Marmaţiei, comuna 

Fărcaşa, cea mai dezvoltată localitate rurală din punct de vedere economic şi social. 

 Alte constatări ce merită să fie menţionate se referă la gruparea primelor 10 

firme din Top la principalii indicatori, în ordine descrescătoare, după cum urmează:  

- la cifra de afaceri au raportat 23,34% din realizările totale ale judeţului 

(primele 3 firme sunt Eaton Electro Producţie SRL, Aramis Invest SRL, 

Italsofa Romania SRL);  
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- la profitul brut raportează 28,92% (primele dintre ele fiind Eaton Electro 

Producţie SRL, Italsofa Romînia SRL, Universal Alloy Corporation Europe 

SRL);  

- alte 10 firme din judeţ, între care se află Compania Naţională a Metalelor 

Preţioase (a treia în ordine descrescătoare a pierderilor) şi firme 

multinaţionale au înregistrat 31,97% din pierderile totale înregistrate de 

firmele din judeţ; 

- primele 10 firme cu cifră de afaceri au 11.846 salariaţi (16,73%). Cu peste 

1000 de salariaţi sunt firmele: Aramis Invest SRL, Eaton Electro Producţie 

SRL, Italsofa Romania SRL, Plimob SA, Taparo SA şi Unio SA. 

 Membrii CCI Maramureş cotizanţi şi-au adus o contribuţie importantă la 

realizările judeţului. Au trecut prin recesiune, rămânând totuşi în Top - reprezentând 

23,81% din firmele care au ocupat locurile 1-3 din domeniul şi mărimea grupei din 

care au făcut parte. Astfel, contribuţia membrilor Camerei la realizările judeţului a 

fost de 26,30% din cifra de afaceri; 28,28% la profitul brut; 1,27% contribuţia la 

pierderile totale brute şi 19,82% din salariaţii angajaţi şi raportaţi. 

Membri Colegiului de Conducere a Camerei noastre nu au fost mai prejos. 

Astfel, din cei 15 membri, numai 11 aveau obligaţia de a depune bilanţuri contabile. 

Dintre acestea, 8 societăţi comerciale au fost în Topul Firmelor maramureşene pe 

locurile 1-3. Contribuţia acestor firme la zestrea economiei judeţului a fost de 11,28% 

la cifra de afaceri, 13,82% la profitul total brut, pierderi 0% şi 5,67% din forţa de 

muncă angajată. 

 Cifrele de mai sus confirmă fără tăgadă reprezentativitatea membrilor Camerei 

şi a Colegiului de Conducere a Camerei în mediul de afaceri maramureşean, ceea ce 

confirmă necesitatea ca aceştia să fie recunoscuţi parteneri sau colaboratori cu 

instituţiile publice locale şi judeţene, mai ales în soluţionarea problemelor de 

dezvoltare economică şi socială a judeţului Maramureş şi totodată apărători ai 



18 

 

intereselor membrilor Camerei şi a oamenilor de afaceri din judeţ în faţa 

administraţiilor locale. 

De remarcat că recesiunea a „curăţat” economia judeţului de multe firme care 

realizau rezultate slabe sau care lucrau la negru. Aceasta este motivată cu rezultatele 

înregistrate şi raportate la 31 decembrie 2011. Cu toate că numărul firmelor care au 

raportat cifra de afaceri a fost mai mic cu 222 de societăţi comerciale, cifra de afaceri 

înregistrată pe judeţ a fost mai mare în 2011 faţă de 2010 cu 1.343,61,10 milioane de 

lei. La capitolul profitul brut, s-au înregistrat 125 firme mai puţin în 2011 faţă de 

2010, dar acesta a crescut cu 7,70%, rentabilitatea în 2011 a fost mai mare faţă de 

anul 2010. 

Aceste date statistice arată că în acest an 2011 lupta pentru a ocupa un loc în 

clasamentul Topului a fost mai strânsă. Din cele 1.256 de firme care au intrat în 

algoritmul Topului stabilit la nivel naţional pentru cel organizat în sistemul 

Camerelor de Comerţ şi Industrie din România, numai 126 au accesat şi acceptat să 

participe la eveniment, clasificându-se pentru locurile 1-3. 

Topul Firmelor din judeţul Maramureş, ediţia a XIX-a, a cuprins date de 

identificare a celor mai competitive companii maramureşene care au fost contactate şi 

abordate în afacerile viitoare, în calitate de parteneri sau clienţi, „căliţi” în bătălia 

concurenţială dezvoltată ca urmare a crizei economice declanşată în lume care „a 

curăţat” o mare parte din partenerii de la export sau import. 

Considerăm că cele 126 de firme din Top care reprezintă 26,72% din cifra de 

afaceri a judeţului merită felicitări şi atenţie din partea administraţiei publice locale 

de la nivel judeţean şi comunal, din partea instituţiilor deconcentrate ale statului în 

teritoriu şi respect, care trebuie să se manifeste din partea domniilor lor în spirit de 

colaborare, parteneriat şi respect reciproc în binele ambelor părţi şi în binele 

dezvoltării economiei judeţului şi localităţilor.  

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş, ca autor, gestionar şi administrator 

al Topului stă la dispoziţia tuturor solicitanţilor – persoane juridice sau fizice 
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particulare sau publice române sau străine, cu informaţii suplimentare care sunt date 

publicităţii pentru găsirea unor parteneri de afaceri de top. 

Tuturor celor 1.256 de firme care au candidat la Top 2011 le dorim succes în 

continuare, în bătălia cu crizele economice care vor continua să se manifeste, pentru 

existenţa şi rămânerea pe piaţa internă şi internaţională, pentru afaceri de succes şi 

profitabile, fiind totodată, un exemplu de urmat pentru cei care au bătut la poarta 

„Topului”, dar din cauze obiective ce ţin de calitatea managementului propriu nu au 

putut accede la urcarea pe podiumul celor mai buni antreprenori maramureşeni. 

Dorind sănătate, prosperitate pentru conducerile, salariaţii şi familiile lor şi 

multe succese în întreprinderile de afaceri, aşteptăm să ne reîntâlnim într-un număr 

mai mare la Topul firmelor maramureşene din 2012, declarându-le ca învingători ai 

crizelor economice şi recesiunilor cu care ne vom confrunta. 

În continuare vom prezenta diagnoza situaţiei economico-financiare a judeţului 

Maramureş în profil teritorial.  

Judeţul Maramureş are ca structuri administrative teritoriale 2 municipii, Baia 

Mare şi Sighetu Marmaţiei, 11 oraşe şi 63 de comune. 

Populaţia judeţului, rezultată în urma centralizării datelor de la Recensământul 

Populaţiei şi Locuinţelor din luna octombrie 2011, a fost de 461.290 locuitori şi se 

află localizată în profil teritorial astfel: 

o populaţia urbană a fost de 261.231 locuitori (56,63%), din care în cele 2 

municipii 150.272 locuitori (32,58%) (Baia Mare 24,91%), iar restul în cele 11 

oraşe; 

o populaţia rurală a fost de 200.059 locuitori (43,37%), aflată în cele 63 de 

comune 

 Vom face în continuare gruparea firmelor pe cele două zone distincte, 

Maramureşul de Est (Maramureşul Istoric) şi Maramureşul de Vest, pentru a 



20 

 

determina gradul de încărcare şi repartizare a rezultatelor economice şi financiare ale 

judeţului în profil teritorial.  

 Maramureşul de Est – Istoric – cuprinde: municipiul Sighetu Marmaţiei, 

oraşele: Borşa, Vişeu de Sus, Dragomireşti, Săliştea de Sus şi 31 de comune care au 

împreună 195.139 locuitori (42,30%) din populaţia judeţului. În această zonă se află 

numai 2.866 de firme (23,89%) din totalul firmelor judeţului. 

 Maramureşul de Vest cuprinde municipiul Baia Mare, oraşele: Baia Sprie, 

Cavnic, Tăuţii Măgherăuş, Seini, Ulmeni, Târgu Lăpuş, Şomcuta Mare şi 32 de 

comune, cu o populaţie de 266.151 locuitori (57,70%) se află 9.192 firme (76,11%) 

din totalul firmelor maramureşene care au raportat bilanţuri. 

Situaţia economico-financiară pe cele două zone – Maramureşul de Est şi 

Maramureşul de Vest – raportată la realizările pe întreg judeţul, se prezintă astfel: 

 

    

Lei 

Centru administrativ 
Nr. 

societăţi 

Cifra de 

afaceri 

Profit 

brut 

Pierderi 

brute 

Nr. 

salariaţi 

Municipiul  

Sighetu Marmatiei 
973 723,471,386 30,221,261 16,217,013 7,050 

Oras Borsa 607 240,812,793 8,769,282 6,838,887 1.873 

Oras Dragomiresti 21 5,747,179 172,185 117,555 42 

Oras Salistea de Sus 53 24,242,604 1,546,685 729,524 181 

Oras Viseu de Sus 328 297,524,682 6,736,230 5,674,607 1.977 

Total oraşe 1,009 568,327,258 17,224,382 13,360,573 4,471 

Bârsana 54 19,431,100 1,484,075 550,356 150 

Bistra 12 7,735,701 238,242 2,560 91 

Bocicoiu Mare 32 18,084,596 305,613 121,082 75 

Bogdan Voda 18 3,795,497 119,351 30,533 60 

Botiza 13 2,052,474 174,692 65,199 42 

Budesti 27 2,396,687 66,081 105,052 41 

Calinesti 21 11,070,007 218,193 177,754 74 

Câmpulung la Tisa 21 37,420,489 244,867 4,284,046 120 

Desesti 24 7,023,135 412,023 186,973 52 

Giulesti 31 9,774,162 829,306 395,179 80 

Ieud 17 3,228,754 432,159 65,530 43 

Leordina 14 2,580,619 79,559 11,078 28 

Moisei 139 68,216,155 2,526,766 1,098,773 538 

Ocna Sugatag 55 16,132,764 1,177,813 282,428 140 

Oncesti 25 10,581,784 458,158 171,232 112 

Petrova 13 6,741,040 377,977 162,391 48 

Poienile de sub Munte 36 13,119,574 699,769 147,793 89 

Poienile Izei 2 2,283,867 298,383 0 16 

Remeti 24 3,126,773 85,059 155,726 31 
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Lei 

Centru administrativ 
Nr. 

societăţi 

Cifra de 

afaceri 

Profit 

brut 

Pierderi 

brute 

Nr. 

salariaţi 

Repedea 23 8,013,509 506,326 142,360 75 

Rona de Jos 15 2,967,259 116,496 43,643 16 

Rona de Sus 41 15,163,959 740,502 448,534 134 

Rozavlea 13 2,553,936 93,440 34,676 27 

Ruscova 34 22,593,329 1,136,556 213,207 98 

Sacel 15 9,153,065 293,774 54,175 59 

Sapinta 26 4,312,099 333,196 174,712 38 

Sarasau 23 12,630,745 866,033 42,458 162 

Sieu 11 7,405,632 348,119 36,275 49 

Strimtura 29 2,415,047 117,884 54,000 44 

Vadu Izei 29 13,024,260 505,482 128,394 103 

Viseu de Jos 67 16,570,707 473,414 225,045 172 

Total comune 904 361,598,725 15,759,308 9,611,164 2,807 

 

Maramureşul de Est – istoric – a realizat o cifră de afaceri de 1.653.397 mii 

lei (15,13%), un profit brut de 63.205 mii lei (12,37%) şi pierderi în sumă totală de 

39.189 mii lei (11,01%) cu un personal angajat de 14.328 salariaţi (20,24%). 

Productivitatea muncii a fost de 115,40 mii lei/salariat. 

 

    

Lei 

Centru administrativ 
Nr. 

societăţi 

Cifra de 

afaceri 

Profit brut Pierderi 

brute 

Nr. 

salariaţi 

Municipiul Baia Mare 6,872 6,258,276,435 282,884,773 260,359,878 42,095 

Oras Baia Sprie 339 221,663,732 27,649,356 10,129,455 1,551 

Oras Cavnic 71 38,557,729 523,375 358,614 299 

Oras Seini 210 170,597,511 8,386,008 5,889,936 1,109 

Oras Somcuta Mare 127 41,144,540 3,223,182 2,516,625 422 

Oras Târgu Lapus 268 462,956,578 14,447,869 6,495,811 2,599 

Oras Tautii-Magheraus 172 263,702,091 20,547,400 1,821,219 1,318 

Oras Ulmeni 87 61,512,040 2,665,197 2,013,758 394 

Total orase 1,274 1,260,134,221 77,442,387 29,225,418 7,692 

Ardusat 27 42,704,999 171,342 240,559 46 

Arinis 16 17,379,988 246,570 102,474 62 

Asuaju de Sus 9 2,694,683 72,914 40,692 27 

Baita de sub Codru 6 5,167,514 34,703 122,558 61 

Baiut 21 7,113,594 144,445 171,485 131 

Basesti 7 1,309,812 61,928 10,520 3 

Bicaz 3 249,619 706 0 3 

Boiu Mare 7 8,690,142 376,817 84,651 84 

Cernesti 15 6,536,805 88,299 53,157 60 

Cicirlau 71 24,135,319 959,017 1,633,942 239 

Coas 15 1,622,208 24,835 442,506 39 

Coltau 32 6,563,140 198,433 740,224 63 

Copalnic-Manastur 55 12,069,878 377,525 637,821 95 

Coroieni 34 10,243,660 389,781 184,591 92 
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Lei 

Centru administrativ 
Nr. 

societăţi 

Cifra de 

afaceri 

Profit brut Pierderi 

brute 

Nr. 

salariaţi 

Cupseni 12 2,217,000 136,914 196,024 26 

Dumbravita 53 124,850,195 17,068,142 1,239,390 444 

Farcasa 59 854,509,932 44,159,458 605,723 2,140 

Gârdani 6 2,372,030 59,597 125,841 30 

Grosi 67 16,727,050 867,304 1,589,415 185 

Grosii Tiblesului 16 5,015,344 236,233 24,636 56 

Lapus 30 8,742,444 477,206 98,810 83 

Miresu Mare 50 25,411,538 768,175 1,561,858 122 

Oarta de Jos 7 70,601 3,222 10,913 2 

Recea 175 440,089,080 13,039,924 9,686,139 1,769 

Remetea Chioarului 21 2,282,174 25,639 321,981 29 

Sacalaseni 42 7,530,330 540,050 581,168 85 

Salsig 14 6,580,961 1,153,535 3,710,413 56 

Satulung 63 84,831,543 5,119,385 1,970,573 383 

Sisesti 60 5,195,111 210,925 465,806 90 

Suciu de Sus 25 7,796,593 321,061 233,550 70 

Valea Chioarului 22 14,104,431 24,078 127,884 87 

Vima Mica 6 1,415,210 47,556 51,824 11 

Total comune 1,046 1,756,222,928 87,405,719 27,067,128 6,673 

 

Maramureşul de Vest a realizat cifra de afaceri de 9.274.634 mii lei 

(84,87%), un profit brut de 447.333 mii lei (87,63%), pierderi de 316.652 mii lei 

(88,99%) şi salariaţi 56.460 angajaţi (79,76%). Productivitatea muncii a fost de 

164,27 mii lei/salariat. 

 Gradul de încărcare cu societăţi comerciale la numărul de locuitori care 

determină dezvoltarea economică a judeţului pe total şi pe zone va fi determinat de 

numărul de societăţi comerciale viabile la 10.000 locuitori. Astfel, mediile pe judeţ şi 

zone, în 2011 au fost de: 

o media pe judeţ a fost de 261,83 firme/10.000 locuitori, cu o creştere de 21,83 

firme la 10.000 locuitori faţă de 2010; 

o media pe zona Maramureşul de Vest a fost de 345,37 firme/10.000 locuitori, cu 

o creştere de 39,37 firme la 10.000 locuitori faţă de 2010; 

o media pe zona Maramureşul de Est a fost de 147,89 firme/10.000 locuitori, cu 

o creştere de aproximat o firmă la 10.000 de locuitori; 
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o media pe zona urbană a judeţului a fost de 387,70 firme/10.000 locuitori; 

o media în mediul rural al judeţului a fost de 97,47 firme/10.000 locuitori; 

o municipiul Baia Mare are 597,96 firme/10.000 locuitori, în creştere cu 97,96 

firme la 10.000 locuitori; 

o municipiul Sighetu Marmaţiei are 275,27 firme/10.000 locuitori 

Datele de mai sus ne conduc la următoarele concluzii: 

o există o diferenţă în privinţa existenţei densităţii de societăţi comerciale între 

cele două zone a judeţului. Astfel, zona Maramureşul de Vest cu 345,37 

firme/10.000 locuitori are mai mult cu 83,54 firme/10.000 locuitori faţă de 

media judeţului şi cu 197,48 firme/10.000 de locuitori faţă de zona Maramureş 

de est – istoric 

o aceeaşi diferenţă, dar mult mai accentuată, există între numărul de societăţi 

comerciale din zona urbană, care este de 387,70 firme/10.000 locuitori şi zona 

rurală care are numai 97,47 firme/10.000 locuitori, cu o diferenţă de 290,23 

firme la 10.000 locuitori 

o în cazul celor două municipii numărul de societăţi comerciale la 10.000 

locuitori este: municipiul Baia Mare având 597,96 firme/10.000 locuitori, mai 

mult cu 322,69 firme/10.000 locuitori faţă de municipiul Sighetu Marmaţiei. 

Aceste aglomerări de firme, diferite între vestul şi estul judeţului, dintre zonele 

urbane şi cele rurale, ne conduc nemijlocit la concluzia care confirmă că, dezvoltarea 

diferenţiată şi disproporţionată a economiei şi a resurselor umane, materiale şi 

financiare proprii, a localităţilor din aceste zone, stau la baza efectelor negative, 

economice şi sociale, care determină nemulţumiri justificate în rândul locuitorilor 

aflaţi în zonele în continuare defavorizate ale judeţului – Maramureşul istoric şi 

localităţile rurale. 
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Numărul de firme/ 10.000 locuitori a crescut nesemnificativ (cu sub 1%) în 

zona de est iar în zona de vest media a crescut cu 11,42%, iar în mediul rural a 

crescut cu 2,64% faţă de mediul urban unde a crescut cu 11,82%.  

Analizând principalii indicatorii economico-financiari în profil teritorial – 

localităţi din mediul urban – constatăm următoarele:  

 

Cifra de afaceri în zona urbană a fost 8.810.209 mii lei (80,62% din totalul 

înregistrat la nivelul judeţului), din care se distanţează Baia Mare cu 6.258.276 mii lei 

(57,27%), urmând Sighetu Marmaţiei cu 6,62%, Târgu Lăpuş cu 4,24%, Vişeu de Sus 

cu 2,72%, Tăuţii Măgherăuş cu 2,41%, Borşa cu 2,20%, Baia Sprie cu 2,03% şi Seini 

cu 1,56%. Restul oraşelor au fiecare o contribuţie cuprinsă între 0,56% Ulmeni şi 

0,05% Dragomireşti.  

Analizând principalii indicatorii economico-financiari în profil teritorial – 

localităţi din mediul rural – constatăm următoarele:  

 

    

Lei  

Centru administrativ 
Nr. 

societăţi 

Cifra de 

afaceri 
Profit brut 

Pierderi 

brute 

Nr. 

salariaţi 

Ardusat 27 42,704,999 171,342 240,559 46 

Arinis 16 17,379,988 246,570 102,474 62 

Asuaju de Sus 9 2,694,683 72,914 40,692 27 

Baita de sub Codru 6 5,167,514 34,703 122,558 61 

     

Lei 

Centru administrativ 
Nr. 

societăţi 

Cifra de 

afaceri 
Profit brut Pierderi brute 

Nr. 

salariaţi 

Municipiul Baia Mare 6,872 6,258,276,435 282,884,773 260,359,878 42,095 

Municipiul Sighetu Marmatiei 973 723,471,386 30,221,261 16,217,013 7,050 

Total municipii 7,845 6,981,747,821 313,106,034 276,576,891 49,145 

Oras Baia Sprie 339 221,663,732 27,649,356 10,129,455 1,551 

Oras Borsa 607 240,812,793 8,769,282 6,838,887 2,160 

Oras Cavnic 71 38,557,729 523,375 358,614 299 

Oras Dragomiresti 21 5,747,179 172,185 117,555 56 

Oras Salistea de Sus 53 24,242,604 1,546,685 729,524 178 

Oras Seini 210 170,597,511 8,386,008 5,889,936 1,109 

Oras Somcuta Mare 127 41,144,540 3,223,182 2,516,625 422 

Oras Târgu Lapus 268 462,956,578 14,447,869 6,495,811 2,599 

Oras Tautii-Magheraus 172 263,702,091 20,547,400 1,821,219 1,318 

Oras Ulmeni 87 61,512,040 2,665,197 2,013,758 394 

Oras Viseu de Sus 328 297,524,682 6,736,230 5,674,607 2,077 

Total orase 

 

2,283 1,828,461,479 94,666,769 42,585,991 12,163 
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Lei  

Centru administrativ 
Nr. 

societăţi 

Cifra de 

afaceri 
Profit brut 

Pierderi 

brute 

Nr. 

salariaţi 

Baiut 21 7,113,594 144,445 171,485 131 

Bârsana 54 19,431,100 1,484,075 550,356 150 

Basesti 7 1,309,812 61,928 10,520 3 

Bicaz 3 249,619 706 0 3 

Bistra 12 7,735,701 238,242 2,560 91 

Bocicoiu Mare 32 18,084,596 305,613 121,082 75 

Bogdan Voda 18 3,795,497 119,351 30,533 60 

Boiu Mare 7 8,690,142 376,817 84,651 84 

Botiza 13 2,052,474 174,692 65,199 42 

Budesti 27 2,396,687 66,081 105,052 41 

Calinesti 21 11,070,007 218,193 177,754 74 

Câmpulung la Tisa 21 37,420,489 244,867 4,284,046 120 

Cernesti 15 6,536,805 88,299 53,157 60 

Cicirlau 71 24,135,319 959,017 1,633,942 239 

Coas 15 1,622,208 24,835 442,506 39 

Coltau 32 6,563,140 198,433 740,224 63 

Copalnic-Manastur 55 12,069,878 377,525 637,821 95 

Coroieni 34 10,243,660 389,781 184,591 92 

Cupseni 12 2,217,000 136,914 196,024 26 

Desesti 24 7,023,135 412,023 186,973 52 

Dumbravita 53 124,850,195 17,068,142 1,239,390 444 

Farcasa 59 854,509,932 44,159,458 605,723 2,140 

Gârdani 6 2,372,030 59,597 125,841 30 

Giulesti 31 9,774,162 829,306 395,179 80 

Grosi 67 16,727,050 867,304 1,589,415 185 

Grosii Tiblesului 16 5,015,344 236,233 24,636 56 

Ieud 17 3,228,754 432,159 65,530 43 

Lapus 30 8,742,444 477,206 98,810 83 

Leordina 14 2,580,619 79,559 11,078 28 

Miresu Mare 50 25,411,538 768,175 1,561,858 122 

Moisei 139 68,216,155 2,526,766 1,098,773 538 

Oarta de Jos 7 70,601 3,222 10,913 2 

Ocna Sugatag 55 16,132,764 1,177,813 282,428 140 

Oncesti 25 10,581,784 458,158 171,232 112 

Petrova 13 6,741,040 377,977 162,391 48 

Poienile de sub Munte 36 13,119,574 699,769 147,793 89 

Poienile Izei 2 2,283,867 298,383 0 16 

Recea 175 440,089,080 13,039,924 9,686,139 1,769 

Remetea Chioarului 21 2,282,174 25,639 321,981 29 

Remeti 24 3,126,773 85,059 155,726 31 

Repedea 23 8,013,509 506,326 142,360 75 

Rona de Jos 15 2,967,259 116,496 43,643 16 

Rona de Sus 41 15,163,959 740,502 448,534 134 

Rozavlea 13 2,553,936 93,440 34,676 27 

Ruscova 34 22,593,329 1,136,556 213,207 98 

Sacalaseni 42 7,530,330 540,050 581,168 85 

Sacel 15 9,153,065 293,774 54,175 59 

Salsig 14 6,580,961 1,153,535 3,710,413 56 

Sapinta 26 4,312,099 333,196 174,712 38 

Sarasau 23 12,630,745 866,033 42,458 162 
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Lei  

Centru administrativ 
Nr. 

societăţi 

Cifra de 

afaceri 
Profit brut 

Pierderi 

brute 

Nr. 

salariaţi 

Satulung 63 84,831,543 5,119,385 1,970,573 383 

Sieu 11 7,405,632 348,119 36,275 49 

Sisesti 60 5,195,111 210,925 465,806 90 

Strimtura 29 2,415,047 117,884 54,000 44 

Suciu de Sus 25 7,796,593 321,061 233,550 70 

Vadu Izei 29 13,024,260 505,482 128,394 103 

Valea Chioarului 22 14,104,431 24,078 127,884 87 

Vima Mica 6 1,415,210 47,556 51,824 11 

Viseu de Jos 67 16,570,707 473,414 225,045 172 

Total comune 1,950 2,117,821,653 103,165,027 36,678,292 9,480 

 

 Cifra de afaceri în zona rurală pe total judeţ raportată în bilanţuri a fost de 

2.117.822 mii lei (19,38% din total judeţ). Din cele 63 de comune se remarcă cu 

rezultate de excepţie comunele limitrofe oraşelor şi municipiilor şi în mod deosebit 

cele care printr-o politică chibzuită a consiliilor locale şi a primarilor s-au orientat 

pentru atragerea de investitori străini sau autohtoni oferindu-le diferite facilităţi. Pe 

primul loc se află comuna Fărcaşa în care se realizează o cifră de afaceri de 854.510 

mii lei (7,82% din cifra totală a judeţului), urmată în ordine descrescătoare de 

comuna Recea cu 440.089 mii lei (4,03%), Dumbrăviţa cu 124.850 mii lei (1,14%), 

Satulung cu 84.832 (0,78%), Moisei cu 68.216 mii lei (0,62%), Ardusat cu 42.705 

(0,39%) 

Profitul brut realizat de firme în profil teritorial se prezintă astfel: 

 În zona urbană s-au realizat 407.773 mii lei (79,81%) din profitul total 

realizat în judeţ, din care municipiul Baia Mare deţine 282.885 mii lei (55,37% din 

profitul realizat la nivelul judeţului). Urmează municipiul Sighetu Marmaţiei care 

deţine 5,91%. Restul oraşelor – 11 la număr – deţin împreună 18,53% din care se 

distanţează Baia Sprie cu 5,41%, Tăuţii-Măgherăuş cu 4,02% şi Târgu Lăpuş cu 

2,83%. 

 În zonă rurală profitul brut realizat pe total judeţ a fost de 103.165 mii lei 

(20,19%). Firmele din comuna Fărcaşa au realizat 44.159 mii lei (8,64% din profitul 



27 

 

total al judeţului), comuna Recea 13.040 mii lei (2,55%), Satulung 5.119 mii lei 

(1,00%) şi Moisei 2.527 mii lei (0,49%). 

 În zona urbană pierderile înregistrate au fost de 319.163 mii lei (86,69%), 

din care municipiul Baia Mare deţine 260.360 mii lei (73,17%) din pierderile 

înregistrate la nivelul judeţului. Această „zestre” a primit-o Baia Mare de la Retail 

Development Invest 1 SRL care deţine 16,45% din pierderile judeţului. Celelalte 

unităţi urbane înregistrează diferenţa de 58.803 mii lei (16,53%), din care 16,217 mii 

lei (4,56%) municipiul Sighetu Marmaţiei. 

 Pierderile înregistrate în firmele din zona rurală au fost de 10,31% din totalul 

înregistrat al judeţului.  

 Numărul salariaţilor raportaţi şi localizaţi în zona urbană este de 61.308 

salariaţi, reprezentând 86,61% din totalul salariaţilor înregistraţi în bilanţurile 

firmelor din judeţ. În municipiul Baia Mare numărul de salariaţi este de 42.095, 

respectiv 59,47% din totalul judeţului. În municipiul Sighetu Marmaţiei au fost 

raportaţi în bilanţurile pe anul 2011 un număr de 7.050 salariaţi (9,96%). În cele 11 

oraşe numărul de salariaţi este de 12.163, adică 17,18% din angajaţii din judeţ. Oraşe 

care au reprezentare mai semnificativă a numărului de salariaţi sunt: Târgu Lăpuş cu 

3,67%, Borşa cu 3,05%, Vişeu de Sus cu 2,93%, Baia Sprie cu 2,19%. 

 În zona rurală au lucrat 9.480 salariaţi (13,39%) din totalul judeţului. Au fost 

localităţi comunale care au avut salariaţi angajaţi în firmele din comună cu mult peste 

unele oraşe. În comuna Fărcaşa 2.140 salariaţi (3,02%) lucrau în cele 59 de firme; în 

comuna Recea, în cele 175 de firme au lucrat 1.769 salariaţi (2,50%); în Moisei 538 

angajaţi în 139 firme (0,76%); în comuna Dumbrăviţa au lucrat 444 angajaţi (0,63%) 

în 53 de firme iar în comuna Satulung, în cele 63 de firme, au lucrat 383 salariaţi 

(0,54%). 

 Productivitatea muncii în zona urbană a fost de 143,70 mii lei/salariat, iar în 

zona rurală de 223,40 mii lei/salariat. 

Anul 2011 „s-a materializat” prin următoarele faţă de 2010: 
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- numărul firmelor active a scăzut cu 182 (1,48%) 

- cifra de afaceri a crescut cu 1.343.606 mii lei (14,02%); 

- profitul la nivelul judeţului a crescut cu 36.534 mii lei (7,70%) 

- pierderile au scăzut cu 45.651 mii lei (11,37%) 

- variaţia numărului de salariaţi este de 2,84% în plus faţă de 2010 (1.956 

salariaţi) 

Evoluţia indicatorilor pe domenii de activitate se prezintă astfel: 

- A scăzut numărul de firme în domeniile: comerţ cu 116 (3,09%), 

construcţii cu 22 (1,19%) şi cercetare, dezvoltare şi high-tech cu 12 

(4,74%). În celelalte domenii variaţiile ca număr de firme sunt sub 10, în 

plus sau în minus.  

- S-au înregistrat creşteri ale cifrei de afaceri faţă de 2010 în toate 

domeniile: industria extractivă şi prelucrătoare cu 282.743 mii lei (33,98%), 

comerţ cu 237.697 mii lei (8,72%), industria lemnului şi a mobilei cu 

198.785 mii lei (10,76%), cercetare, dezvoltare şi high-tech cu 198.561 mii 

lei (19,95%), servicii cu 173.165 mii lei (27,03%), transporturi cu 103.486 

mii lei (17,36%), construcţii cu 86.303 mii lei (8,41%), agricultură, pescuit, 

piscicultură cu 32.023 mii lei (31,77%), industria alimentară cu 23.170 mii 

lei (4,53%), industria uşoară cu 5.330 mii lei (3,02%) şi turism cu 2.343 mii 

lei (1,75%). 

- Faţă de 2010, profitul a crescut în: industria extractivă şi prelucrătoare cu 

48.042 mii lei (de 2,72 ori mai mare), cercetare, dezvoltare şi high-tech cu 

14.080 mii lei (29,93%), comerţ cu 8.543 mii lei (9,88%), servicii cu 5.072 

mii lei (6,90%) şi transporturi cu 3.407 mii lei (15,79%). Scăderi ale 

profitului s-au înregistrat în industria lemnului şi a mobilei cu 19.881 mii lei 

(19,76%), construcţii cu 15.608 mii lei (20,31%), industria uşoară cu 2.823 

mii lei (12,31%), industria alimentară cu 2.624 mii lei (27,33%), turism 
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1.481 mii lei (32,19%) şi agricultură, pescuit, piscicultură cu 193 mii lei 

(5,93%). 

- Pierderile în 2011 raportate la cele din 2010 au fost mai mari în 

următoarele domenii: industria lemnului şi mobilei cu 8.298 mii lei 

(29,05%), industria extractivă şi prelucrătoare cu 4.655 mii lei (10,08%), 

comerţ cu 4.023 mii lei (7,55%), agricultură, pescuit, piscicultură cu 3.909 

mii lei (97,48%), turism cu 3.504 mii lei (34,47%) şi cercetare, dezvoltare şi 

high-tech cu 1.407 mii lei (41,22%). În schimb pierderile au scăzut în 

domeniile: servicii cu 54.440 mii lei (33,98%), construcţii cu 10.986 mii lei 

(26,15%), industria alimentară cu 3.395 mii lei (13,30%), industria uşoară 

cu 2.616 mii lei (46,30%) şi transporturi cu 9 mii lei (0,04%). 

- Numărul de salariaţi a crescut în: industria lemnului şi a mobilei cu 1.032 

(7,68%), construcţii cu 740 (8,90%), transporturi cu 251 (6,71%), turism cu 

199 (7,64%), cercetare, dezvoltare şi high-tech cu 144 (3,58%), industria 

uşoară cu 73 (1,52%), servicii cu 50 (0,68%), industria extractivă şi 

prelucrătoare cu 22 (0,28%) şi agricultura, pescuit, piscicultura cu 9 

(1,70%). Faţă de 2010, în 2011, numărul de salariaţi a scăzut în domeniile: 

industria alimentară cu 356 (9,15%) şi comerţ cu 208 (1,68%). 

Concluzii şi propuneri  

Datele, informaţiile şi prelucrarea lor în scopul cunoaşterii în profunzime a 

stării de sănătate a economiei judeţului va permite cititorului să-şi extragă ceea ce 

doreşte sau prezintă interes, din multitudinea lor şi a principalilor indicatori 

economico-financiari sau să se informeze şi să-şi stabilească o atitudine şi o poziţie 

activă, pozitivă conformă cu funcţia sau poziţia pe care o deţine în societate. 

Este o lucrare care aduce informaţii din economia reală despre dezvoltarea 

globală, economică a judeţului sau în profil teritorial în structura organizării, 

localizate la nivel de zonă urbană şi zonă rurală sau la nivel de localităţi. De 
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asemenea avem o analiză pe zone specifice judeţului nostru – Maramureşul istoric 

(de Est) şi Maramureşul de Vest.  

Din parcurgerea datelor şi a informaţiilor prelucrate pe care le vom prezenta în 

continuare putem să tragem şi să formulăm următoarele concluzii, propuneri sau 

măsuri ce se pot lua la nivele diferite de decizie a organelor administraţiei publice 

locale, judeţene şi naţionale, din partea aleşilor în consiliile locale, judeţene şi 

parlamentare.  

O primă concluzie este aceea că zona municipiului Baia Mare este cea mai 

dezvoltată zonă din judeţ, din punct de vedere economic. De asemenea din datele 

prelucrate se desprinde o viitoare zonă metropolitană, în jurul municipiului Baia 

Mare, care poate să cuprindă oraşele: Baia Sprie, Tăuţii Măgherăuş şi comunele 

Recea, Satulung, Cicârlău, Coltău, Groşi, Şişeşti. 

O altă concluzie este confirmarea că zona Maramureşului de est (istoric) are o 

rămânere în urmă, cronicizată, care trebuie repusă în circuitul economiei, având în 

vedere resursele de care dispune zona din punct de vedere a resurselor umane şi 

naturale: minereuri, minerale şi roci utile – din care reţinem, în afară celor de metale 

preţioase şi neferoase, rocile utile (marmură, tuf vulcanic, zeolite, travertin), ape 

minerale, rezerve forestiere, potenţial energetic eolian şi hidroenergetic pe râurile 

superioare, zone de păşuni alpine pentru zootehnie, zone montane şi subcolinare 

pentru creşterea animalelor şi pomicultură, apicultură ecologice, locaţii 

balneoclimaterice şi de tratament în special saline, industria lemnului şi a mobilei, 

industria laptelui şi a cărnii, industria băuturilor nealcoolice, producerea de gemuri şi 

sucuri din fructe şi fructe de pădure, îmbuteliere de ape minerale, turism de agrement, 

agroturism, activităţi şi hrană ecologică sau biologică tradiţionale, turism pentru 

sporturile de iarnă şi de vară, turism ecumenic, turism pentru sărbători şi obiceiuri 

tradiţionale, organizarea de evenimente şi excursii cinegetice, inclusiv acţiuni 

vânătoreşti şi multe alte activităţi. 
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Pentru a construi o economie dezvoltată durabilă şi eficientă în Maramureş, 

avem nevoie de o politică şi o strategie în consens general, adecvată dezvoltării pe 

termen mediu şi lung. Este o temă de reflecţie şi de acţiune pentru actualii şi viitori 

conducători şi aleşi locali, judeţeni sau la nivel naţional. O invitaţie ca aceştia să 

elaboreze programe prin care să se angajeze – cei aleşi la nivel local, judeţean şi 

parlamentar - să realizeze condiţiile necesare de a transforma şi dezvolta economic şi 

social, pe zone geografice şi istorice Maramureşul, cu orizonturi de realizare mergând 

de la un ciclu electoral până la 2-3 cicluri, astfel încât să avem certitudinea că odată 

însuşite aceste programe angajament, în deplină unanimitate, vor asigura 

continuitatea în realizarea lor, ca o obligaţie determinată de angajament electoral. 

Acest mod de gândire şi realizare a angajamentelor electorale ne va da siguranţa că 

vom alege acei oameni activi şi serioşi, care îşi vor respecta angajamentele lor şi a 

colegilor lor, şi care merită să-i votăm, să-i alegem pentru că ne dau garanţia 

viitorului Maramureşului. 

O altă concluzie care merită să fie reţinută este aceea că efectele crizei 

economice şi financiare din România a afectat şi judeţul nostru. 

Urmările efectului crizei se va resimţi încă mult timp. Pentru aceasta trebuie să 

elaborăm noi strategii de dezvoltare şi creştere economică folosind eficient resursele 

locale şi regionale de care dispunem. Considerăm că sectoarele agriculturii cu 

ramurile sale, turismul, industria lemnului şi mobilei, alimentară, industria produselor 

eco şi bio ş.a. care să cuprindă microîntreprinderile şi IMM-urile, se pretează unor 

transformări rapide, cu costuri modeste. Pentru aceasta forma actuală de organizare în 

societăţi / forme comerciale individuale şi dispersate nu pot să mai existe şi să 

funcţioneze.  

Organizarea de forme asociative puternice din punct de vedere al forţei 

economice şi financiare, la nivel zonal sau judeţean ar asigura o dezvoltare puternică 

care să reziste concurenţei cu marile companii străine care ne stăpânesc la ora 

actuală. Asociaţii puternice pe domenii de activitate, zonale, cu o infrastructură 

consolidată poate să asigure dezvoltarea şi creşterea economică a judeţului. Această 
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formă organizaţională va asigura locuri de muncă şi va atrage revenirea în ţară a celor 

care au emigrat şi care de fapt reprezintă forţa de muncă cea mai activă a 

Maramureşului.  

Pentru a proiecta un nou concept de dezvoltare economică a judeţului, Camera 

de Comerţ şi Industrie Maramureş prin membrii şi specialiştii săi poate să se implice 

şi să sprijine cu expertiza lor şi cu mai multe informaţii care pot fi localizate la nivel 

de localitate, microregiune sau zonă geografică inclusiv la nivel de sat. Astfel, 

confirmăm încă o dată utilitatea noastră în dezvoltarea economică şi socială a 

judeţului dar şi necesitatea încheierii de parteneriate cu organele executive şi 

legislative din administraţiile locală şi judeţeană, pe care le oferim dezinteresat, şi 

echidistant mediului politic şi de afaceri. 

 Oferim rolul pe care-l avem, de interfaţă între mediul de afaceri şi mediul 

politic – administrativ local şi judeţean, prin aducerea oamenilor de afaceri la locurile 

de întâlnire cu administraţia locală, judeţeană, cu instituţiile deconcentrate ale 

guvernului în teritoriu, cu parlamentari, cu miniştri şi personal din executivul ţării, 

indiferent de culoarea lor politică inclusiv cu ambasadorii şi reprezentanţii 

ambasadelor române sau străine sau cu oamenii de afaceri străini pe care îi atragem 

pe meleagurile maramureşene. Toţi aceştia vor putea să beneficieze de informaţii 

clare şi pertinente, complete, ad hoc sau într-un timp rezonabil, pe baza expertizei şi a 

bazei de date de care dispunem dar şi a seriozităţii cu care tratăm cererile şi dorinţele 

celor care apelează la serviciile noastre. 

 Suntem o instituţie cu un istoric în lume de peste 4 secole şi în România de 

peste un secol şi jumătate, înfiinţată din iniţiativa oamenilor de afaceri, de societatea 

civilă, ca o necesitate de a se crea o instituţie reprezentativă a apărării intereselor 

membrilor săi şi a oamenilor de afaceri, a comunităţii de afaceri în raport cu 

autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate, pentru o dezvoltare a 

unei economii reale şi sănătoase. 
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 Instituţia noastră, prin lege, este o organizaţie neguvernamentală, autonomă, 

apolitică, fără scop patrimonial, care nu este bugetată de către stat, astfel încât, ea este 

printre puţinele ONG-uri care manifestă o independenţă faţă de schimbările mediului 

politic şi care este o portavoce a unor nemulţumiri, insatisfacţii sau încălcări 

legislative, cu consecinţe şi urmări grave asupra mediului de afaceri sănătos şi în mod 

special în apărarea IMM, victime ale unor legi prohibite pentru ele, precum şi a unor 

atitudini antieconomice şi restrictive dezvoltării locale şi regionale pe criterii politice 

cu efecte negative în lumea afacerilor şi a concurenţei loiale.  
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