
 

 

 
 

INVITAȚIE 
 
 

Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş, în parteneriat cu Inspectoratul 
pentru Situații de Urgentă „Gheorghe Pop de Băsești” al Județului Maramureș, 
organizează prima ediție a manifestării expoziționale dedicată domeniului de siguranță și securitate 

PREVENT. Manifestarea își propune să devină o viitoare platformă regională reprezentativă de întâlnire a 
actorilor interesați de domeniul siguranță și securitate fie ei din categoriile rezidențial, business sau public, în 
special în următoarele arii de interes: 

 sisteme și soluții de detecție, semnalizare și stingere a incendiilor; 
 sisteme și soluții de protecție a spațiilor și valorilor, sisteme anti-efracție; 
 sisteme și soluții de control a accesului; 
 sisteme și soluții de supraveghere video a spațiilor și clădirilor; 
 sisteme și soluții mecanice, electronice și electromecanice de protecție și securitate; 
 alte sisteme de avertizare a pericolului și accesorii de securitate; 
 servicii de proiectare, verificare și punere în execuție a soluțiilor tehnice în domeniul siguranță și 

securitate, pentru proiecte rezidențiale, business sau publice. 
 

Sloganul evenimentului este: 

PREVENIM, PROTEJĂM și SALVĂM 
 

Manifestarea se va desfășura în perioada 30-31 martie 2017, în Baia Mare, la Centrul de 
Instruire și Marketing al CCI Maramureș, Aleea Expoziției nr. 5. 

Gândit ca un eveniment integrat, PREVENT va oferi participanților un loc de promovare, întâlnire, 
informare și dezbatere atât prin expoziția tematică, cât și prin cele două zile de conferințe și prezentări de 
firme sau servicii. 

 
Având în vedere modificările aduse HG 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi 

amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu și textul Ordonanței nr. 
17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor pentru data de 30 iunie 2017, principala temă a conferințelor din acest an 
va fi alinierea la condițiile obligatorii pentru avizarea şi autorizarea pentru securitatea la incendiu. 

 
Atașat vă transmitem Programul activităților conexe și Talonul de confirmare participare cu 

rugămintea de a ni-l retransmite completat până cel târziu 22 martie 2017. Talonul de confirmare participare 
on-line este disponibil aici.  

Orice alte informații suplimentare le puteți obține la tel. +40-262-221510, 0362-405303, 0728-
233908, fax +40-262-225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro. 
 
În aşteptarea unui răspuns din partea dumneavoastră, 
 
Cu stimă, 
 
Preşedinte  
Gheorghe MARCAŞ 


