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CONTACT
hermes

Colegiul de Conducere al Camerei de

Comerţ și Industrie Maramureș urează

tuturor clienţilor și colaboratorilor săi, de

Sfintele Sărbători ale Paștelui, sănătate,

pace sufletească și prosperitate.

HRISTOS A ÎNVIAT!

Reprezentanţii Camerelor de Comerţ din
Regiunea Nord-Vest s-au întâlnit miercuri, 13
aprilie 2005, la sediul Camerei de Comerţ și
Industrie Cluj, cu președintele CCIRB, domnul
Victor Babiuc, pentru un dialog pe probleme
specifice activităţii camerale.

Au fost prezenţi, din partea Camerei de
Comerţ și Industrie a
României și a
Municipiului București,
domnul Victor Babiuc -
președinte, domnul
Vladimir Pasti - consilier
și doamna Cornelia Rotaru
- director general executiv.
Din partea Camerelor din
zona de nord-vest au
participat domnii: Ștefan
Dimitriu - președinte al
Camerei de Comerţ și
Industrie Cluj, Constantin
Barbu - director general al Camerei de Comerţ
și Industrie Bihor, Florian Ignat - secretar general
al Camerei de Comerţ și Industrie Sălaj, Vasile
Bar - președinte al Camerei de Comerţ, Industrie
și Agricultură Bistriţa Năsăud, Gheorghe
Marcaș - președinte al Camerei de Comerţ și
Industrie Maramureș.

Temele abordate au vizat organizarea
Sistemului Cameral în contextul H.G. 95/2005
și modul în care, în perspectivă, fiecare Cameră
în parte și la nivel naţional poate îmbunătăţi
servirea comunităţii de afaceri și înnoirea unor
prestaţii către aceasta, precum și posibilitatea
întocmirii de proiecte în vederea atragerii de

Președintele CCIRB, Victor Babiuc,
s-a întâlnit la Cluj cu reprezentanţii

Camerelor din Regiunea NV
fonduri din CE.Un loc deosebit în cadrul
dialogului l-a avut modul în care, atât Camera
de comerţ naţională, cât și Camerele teritoriale,
privesc pregătirea mediului de afaceri în
vederea integrării în UE.În aceeași zi,
președintele CCIRB împreună cu ceilalţi
oaspeţi au participat la festivitatea de deschidere

a târgului CONMOB
2005 la Pavilionul
expoziţional Expo
Transilvania. Oaspeţii
au făcut aprecieri
pozitive privind
acţiunea întreprinsă și
au subliniat efectul
benefic pe care îl are
Camera de Comerţ și
Industrie Cluj asupra
mediului de afaceri,
prin preocuparea de a
organiza și promova

târguri cu tematici utile diverselor segmente
de producţie sau comercializare. Cu prilejul
acestor întâlniri, s-au pus în discuţie și aspecte
legate de colaborarea Camerelor din teritoriu
cu CCIRB, fiind făcute propuneri care să ducă
la îmbunătăţirea acesteia. Un element reliefat
în mod deosebit a fost acela legat de necesitatea
descentralizării unor acţiuni care în momentul
de faţă se realizează numai la nivel central. S-
a apreciat, de către toţi participanţii, utilitatea
unor astfel de dialoguri, fiind acreditată ideea
ca un asemenea mod de tratare și implicit de
schimb de opinii și experienţă, să devină un
factor constant în activitatea fiecărei Camere.

Săptămâna patimilor la români.
Din punct de vedere politic, în
săptămâna aceasta, la Luxemburg,
a avut loc semnarea tratatului de
aderare la UE, alături de Bulgaria,
act ce reprezintă trecerea României
de la statutul de ţară candidată la
cel de ţară în curs de aderare.
Săptămâna cu lumini și umbre
pentru români.

Împreună cu Bulgaria am
constituit al 5-lea val al extinderii UE,
începând cu 1952, anul când s-a
fondat Comunitatea Europeană a
Cărbunelui și Oţelului, structura
iniţială a UE. Germania, Franţa
Belgia, Olanda, Luxemburg și Italia
au constituit primul val. În 1973, la
al doilea val, au fost primite Anglia,
Irlanda și Danemarca. În 1981 a
aderat Grecia, ca după 5 ani să fie
primite Spania și Portugalia, trei ţări
din UE dintre cele mai sărace, la
acea dată. În 1995 Austria, Finlanda
și Suedia devin membre UE, pentru
ca in 2004 să adere alte 10 state
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Motto: “Veţi vedea că
nimic nu e gratis”
Jonathan Scheale
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(Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia,
Slovenia, Estonia, Letonia, Lituania,
Malta și Cipru). Cu fiecare nou val, în
UE au intrat state mai puţin bogate,
iar al VI-lea val aduce România și
Bulgaria, ca cele mai sărace state
care vor face parte din UE în 2007,
având cel mai mic PIB pe cap de
locuitor.

Începând cu toamna acestui an,
România va participa ca observator la
toate activităţile UE. Prin semnarea
celor aproape 1000 de pagini cât
cuprinde Tratatul de Aderare, România
primește dreptul de a fi invitată să-și
desemneze cei 35 de
europarlamentari români care vor avea
statut de observatori în cadrul
Parlamentului European.

Semnarea Tratatului de Aderare
reprezintă, totodată, pentru noi o
motivaţie în plus pentru continuarea
reformelor și transpunerea în practică
a tot ceea ce ne-am angajat prin
negocierea celor 31 de capitole.
Trebuie să trecem de la vorbe la fapte.
Gata cu promisiunile. Nu ne mai crede
nimeni angajamentele fără acoperire
prin fapte. Companiile românești au la
dispoziţie 20 de luni pentru a lua
măsuri organizatorice, tehnice și
administrative pentru a fi pregătite să
facă faţă competiţiei și concurenţei
acerbe de pe piaţa europeană. Dacă
ne vom mișca repede, inteligent,
profesional și creativ, putem diminua
mult efectele negative pe care le poate
induce aderarea la UE în viaţa noastră
economică și socială.

Pentru recuperarea rămânerii în
urmă, România și Bulgaria trebuie să
facă eforturi mari, care pe termen
scurt vor afecta bunăstarea populaţiei,
datorită alinierii preţurilor și costurilor
la cele europene, pentru a obţine
stabilitatea necesară la structura
paneuropeană, cu valenţe
preponderent economice.

În cele 20 de luni pe care le mai
avem la dispoziţie până la aderarea
propriu-zisă în UE, vom avea de parcurs
zile în care va trebui să facem multe
sacrif ici i  sociale sau reforme
neconfortabile, care vor conduce la
aderarea sau amânarea îndeplinirii
unor promisiuni electorale extrem de
populare la lansare în favoarea unor
preţuri sau a unor costuri dureroase
pentru buzunarul românului.

Astfel că perioada de euforie apărută
ca urmare a semnării Tratatului de
Aderare trebuie să fie de scurtă
durată. Trebuie să ne gândim serios
la ceea ce ne așteaptă, la riscurile pe
care le implică integrarea, chiar dacă
este un risc calculat, pe care trebuie
să-l cunoască populaţia României.
Informarea populaţiei prin orice mijloc
de comunicare, de către toţi factorii
de decizie sau administrare indiferent
de unde vine, din zona politicului, a

legislativului, a organizaţiilor patronale
sau sindicale, a administraţiilor locale
și regionale. Să ieșim din birouri în
teren să explicăm în cunoștinţă de
cauză costurile și beneficiile integrării
ţării noastre în UE. Tot românul trebuie
să intre în UE în cunoștinţă de cauză.
Populaţia este aceea care va duce
greul integrării în UE.

România a obţinut până acum avize
favorabile la toate demersurile făcute
sau negociate, numai prin decizii
politice și mai puţin de ordin economic.
La capitolul economic stăm încă prost.
Avem multe angajamente în domeniul
economic, dar numai pe hârtie. Chiar
și declararea economiei de piaţă
funcţională în România rămâne o
afirmaţie fără acoperire totală.

De aceea, semnarea Tratatului de
Aderare nu înseamnă că suntem deja
ajunși în UE. Mai avem destule
obstacole de trecut, atât în ţară cât și
în exterior.

Primul obstacol va f i dat de
aprobările de primire a României în UE,
pe care trebuie să ni le acorde fiecare
parlament al celor 25 state membre.

Trebuie să avem unanimitatea lor în
a aproba aderarea noastră
necondiţionată. Obţinerea aprobărilor
din partea parlamentarilor din aceste
ţări va fi destul dificilă, datorită faptului
că aici vom întâlni curente pro și
contra, “eurooptimiști” și “eurosceptici”
ai primirii României și Bulgariei. Avem
totuși speranţe și anume aceea că
asupra parlamentarilor europeni se va
realiza, de către oamenii de afaceri,
o presiune de natură economică
determinată de interesele și nevoia de
a avea în UE o piaţă de desfacere
pentru 30 de milioane de locuitori.
Cred că, din acest punct de vedere,
Europa are mai multă nevoie de noi
decât noi de ea. Piaţa de desfacere a
produselor europene este asigurată de
standardele uniuni i, dar și de
competitivitate crescută, pe termen
mediu și scurt. Ele vor invada piaţa
României și Bulgariei. Firmele
multinaţionale vor fi cele care vor
domina piaţa bunurilor de consum,
introducând totodată preţuri le
competit ive ale pieţei interne
europene.

Următoarele obstacole pot să ne
conducă la amânarea aderări i
României, decizie ce ar putea fi luată
în urma votului unanim al Consiliului
Europei, pe baza recomandării venite
din partea Comisiei Europene asupra
raportului de ţară din luna noiembrie
2005.

Dacă se constată că România nu și-
a îndeplinit angajamentele luate cu
ocazia încheieri i  negocieri lor la
capitolele justiţie, afaceri interne,
concurenţă, Comisia Europeană va
impune clauzele de salvgardare
individuale strict pentru România, care
pot conduce la amânarea cu un an al
aderării, fără a fi obligatoriu votul

unanim al celor 25 de state membre.
Ea poate fi activată cu acordul a  72%
din statele membre.

Să nu uităm că România a obţinut,
pe calea negocierilor  o serie de
“aranjamente tranzitorii” în care ţara
noastră poate să îndeplinească, într-o
anumită perioadă de timp, obligaţiile
pe care și le-a asumat fără a le
realiza. Astfel, România a obţinut 50
de perioade de tranziţ ie și
angajamente tranzitorii care depășește
cu mult pe cele obţinute de Bulgaria
sau cele 10 state care au aderat la 1
mai 2004.

Pentru a ne “plia” la cererile UE,
companiile românești trebuie să ia
măsuri privind flexibilitatea pieţei
muncii, regimul fiscal, guvernanta
corporatistă, piaţa de capital, politica
de mediu, concurenţa și prevenirea și
limitarea corupţiei. Dacă aderarea nu
este suficient pregătită din punct de
vedere juridic, instituţ ional,
managerial, financiar și al serviciilor,
intrarea în UE va însemna un mare șoc
pentru companii le românești în
general și pentru IMM în special. După
integrarea noastră IMM nu mai pot
beneficia de facilităţi de nici un fel mai
ales fiscale.

În locul facilităţilor IMM vor putea
beneficia de programe și fonduri
europene – Phare, RICOP, SAPARD
etc până la 31 decembrie 2006 și în
continuarea fonduri structurale și de
coeziune. Despre modul în care se
obţin și gestionează aceste fonduri vom
reveni cu informaţi i detal iate și
explicite.

La obstacolele care ne sunt atribuite
și specifice numai nouă mai putem
adăuga pe cele generale, comune,
atribuite întregii UE, mai ales ultimelor
10 state aderate, precum și moneda
euro, proiectul constituţiei, imigranţii
proveniţi din România și Bulgaria ș.a.,
la care adăugăm ieșirile tot mai
insistente și mai agresive pe media a
“euroscepticilor” autohtoni sau cei din
UE, care prin atitudinea lor tulbură
echilibrul fragil al “eurooptimiștilor” la
aderare.

În loc de concluzi i , închei cu
răspunsul dat de excelenţa sa
Jonathan Scheale, șeful delegaţiei
Comisiei Europene în România, care
spunea: “Totuși, integrarea nu ar trebui
privită ca un proces care va costa
enorm România. E nevoie de un
echilibru. Până de curând, se vorbea
foarte mult de beneficiile integrării,
fără a fi privite și costurile sau, mai
corect, constrângeri le aderări i .
Uniunea Europeană nu e numai lapte
și miere, dar nu e nici numai oţet și
fiere. Sunt avantaje clare pentru
România, dar a face parte din UE
înseamnă că anumite constrângeri vor
afecta oamenii în feluri diferite. Sunt
convins că oamenii și companiile care
sunt bine informate vor găsi mai puţin
problematice aceste constrângeri și
vor avea numai avantaje de pe urma
aderării."

N.B. “Quod erat demonstrandum.”
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  Membrii CCI Maramureș se prezintă:

INFO PROJECT
Centru internaţ ional

pentru educaţ ia  adul ţ i lor

Info Project, Centru internaţional
pentru educaţia adulţilor, a fost creat
din convingerea că învăţarea pe tot
parcursul vieţii este inseparabilă de
dorinţa fiecăruia de a fi puternic,
informat, creativ, adaptat societăţii în
care trăiește.

Proiectele derulate de firma noastră,
cursuri le și evenimentele
organizate sunt dedicate celor care
își doresc să fie cât mai bine
pregătiţ i pentru provocări le
complexe ale secolului XXI.

MISIUNE ȘI OBIECTIVE
�Promovarea educaţiei pe tot

parcursul vieţii
� Promovarea principii lor

cetăţeniei europene active
�Dezvoltarea competenţelor de

bază în tehnologia informaţiei și a
comunicaţiei
� Dezvoltarea de cunoștinţe,

deprinderi și abilităţi pentru formarea,
perfecţionarea și/sau reconversia
profesională
� Sensibil izarea cu privire la

avantajele învăţării limbilor străine
�Cooperarea cu instituţii similare din

ţară și străinătate
Înţelegând care sunt avantajele

cunoașterii uneia sau a mai multor
limbi străine, Info Project  își
propune să ofere publicului
posibilitatea de a dobândi aptitudinile
și certficările lingvistice necesare pe
piaţa forţei de muncă actuale.

Din 2004, Info Project este:
�Centru de formare și testare

TOEIC

TOEIC (Test de Limba Engleză
pentru Comunicare Internaţională)
�test creat de către Servicul de

Testare Educaţională din New York
(centru apreciat și ca autor al testului
TOEFL)
�standard internaţional de testare

a englezei profesionale, recunoscut și

apreciat de instituţii din întreaga lume.
�Centru de formare  pentru

limba franceză în parteneriat cu
Centrul Cultural Francez Cluj

TEF (Test de Evaluare a Limbii
Franceze)
�test creat și corectat de către

Camera de Comerţ și Industrie din
Paris, recunoscut și apreciat de
companii din peste 90 de ţări de pe 5
continente
�recunoscut de Ambasada Canadei

în vederea selecţionării candidaţilor
pentru emigrare în Quebec

Certificat de franceză juridică
Certificat de franceză pentru

turism și industrie hotelieră
Diplomă pentru franceza de

afaceri (nivel 1 și 2)

OFERTA  INFO PROJECT
� Examene de testare TOEIC

finalizate cu obţinerea
certificatului de competenţă
lingvistică, certificat  recunoscut
la nivel internaţional.
�Cursuri de pregătire TOEIC
- nivel mediu: modul de 40 de ore
- nivel avansat: modul de 10 ore
�Cursuri de pregătite pentru

testele de limba franceză
�Servicii de consiliere pentru

susţinerea testului TEF
� Consultanţă în scrierea

proiectelor
�Cursuri de comunicare prin

Internet
�Servicii de traduceri
�Organizarea de conferinţe și

seminarii naţionale și
internaţionale

Evenimente speciale:
� Școala de Vară TOEIC în

Maramureș: 14 - 21 august 2005
Pensiune completă: 150-175 euro/

persoană/7 zile
Taxa pentru cursuri: 60 euro (30 de

ore, 2 euro/oră)
Taxa pentru testul TOEIC: 75 euro
� Tabăra de limba  engleză

TOEIC: 22-29 august 2005
Pensiune completă: 70 euro/

persoană/7 zile
Taxa pentru cursuri: 60 euro (30 de

ore, 2 euro/oră)
Taxa pentru testul TOEIC: 75 euro
Public ţintă: adulţi și tineri adulţi
Nivel de cunoștinţe de limba

engleză: intermediar.

Adunarea Generală a Membrilor Camerei
de Comerţ și Industrie Maramureș

Miercuri 20 aprilie ac, la
Centrul de Instruire și
Marketing al Camerei de
Comerţ și Industrie
Maramureș s-a desfășurat
Adunarea Generală a
Membrilor Camerei de
Comerţ și Industrie
Maramureș.

Ordinea de zi a cuprins :
Raportul de Activitate al
Colegiului Camerei de
Comerţ și Industrie
Maramureș în anul 2004,
Raportul de Gestiune și
prezentarea bi lanţului
contabil și a execuţiei BVC
pe anul 2004, Raportul
Comisiei de Cenzori,

Programul de activitate al
CCI Maramureș pe anul
2 0 0 5 ,
Programul de
pregătire a
Mediului de
Afaceri din
Maramureș
p e n t r u
integrarea în
U n i u n e a
Europeană și
Bugetul de
Venituri și
Cheltuieli pe
anul 2005.

Materialele
au fost prezentate de către
Dl Președinte Marcaș

Gheorghe, D-na
vicepreședinte Maria

Morcovescu și D-na Hapca
Valeria - cenzor al CCI

Maramureș.
În discuţiile purtate la
f inalul ședinţei, cei
prezenţi au adresat
cuvinte de apreciere vis-a-
vis de activitatea Camerei
și și -au exprimat
disponibi l i tatea de a
sprijini instituţia camerală
în activitatea sa viitoare.

Materialele care au
făcut subiectul ordinii de
zi, au fost aprobate în
unanimitate. (vom
prezenta în sinteză o
parte din aceste
materialele în numerele

vi itoare ale buletinului
nostru).
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Ajutorul de stat regional – monitorizarea ajutorului de stat
acordat pentru crearea de investiţii în zona defavorizată

Intervenţia statului în economie, de natura
acordării ajutoarelor de stat poate îmbrăca forme
diverse și vizează dezvoltarea prioritară a anumitor
sectoare ale economiei, a producţiei, a anumitor
bunuri sau activităţi sau a anumitor regiuni ale
ţării.

Ajutoarele de stat care trebuie notificate și
autorizate sunt măsuri luate de autorităţile publice
care generează sau pot genera discriminări pe
orice piaţă concurenţială în cadrul spaţiului
geografic naţional, în relaţia cu agenţii economici
din statele membre sau  asociate ale Uniunii
Europene, în relaţiile cu alte state conform
tratatelor sau acordurilor internaţionale la care
România este parte.

Cadrul legislativ general, prin care se statuează
conceptele, metodele de evaluare și de
supraveghere, precum și adoptarea legislaţiei
secundare în domeniu, este reprezentat de
Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat și
Legea nr. 603/ 2003 pentru modificarea și
completarea Legii .

Dezvoltarea cadrului legislativ general prin
legislaţia secundară cuprinde pe de o parte
regulamentele emise de către Consiliul
Concurenţei – autoritate administrativă
autonomă în domeniul concurenţei care decide
în ce măsură schemele de ajutor de stat sau
ajutoarele individuale noi sau existente pot
distorsiona semnificativ piaţa concurenţială sau
tratatele internaţionale la care România este
parte: pe de altă parte cuprinde acte normative

ale administraţiei publice centrale (hotărâri de
Guvern, ordine ale ministrului) privind
reglementarea modalităţilor concrete de
inventariere, monitorizare și raportare a
ajutoarelor de stat.

Regulamentul privind ajutorul de stat regional
reglementează condiţiile de acordare a
ajutoarelor de stat pentru crearea de investiţii în
zonele defavorizate.

Monitorizarea ajutoarelor de stat acordate este
o activitate ce revine în exclusivitate Consiliului
Concurenţei prin Inspectoratele teritoriale de
Concurenţă.

Legea nr. 507/2004 reglementează modul
de calcul a intensităţii ajutorului de stat acordat
pentru crearea de investiţii în zona defavorizată.

Facilităţile oferite investitorilor în zona
defavorizată au suferit o serie de modificări, în
prezent fiind în vigoare următoarele facilităţi care
constituie ajutoare de stat: - scutirea de la plata
impozitului pe profit pentru agenţii economici care
au dobândit certificat permanent de investitor
înainte de 1 iulie 2003, pe perioada existenţei
zonei defavorizate.

Modalitatea de desfășurare a acţiunilor de
monitorizare.

În vederea respectării condiţiilor impuse prin
cadrul legislativ și în scopul evaluării impactului
facilităţilor acordate, Consiliul Concurenţei, prin
inspectoratele teritoriale, efectuează
monitorizarea agenţilor economici din zonele
defavorizate, care se materializează în principal

pe stabilirea principalilor indicatori astfel:
- intensitatea brută a ajutorului de stat

calculată pe baza datelor înregistrate până la
data efectuării controlului se calculează ca raport
între valoarea ajutorului de stat acordat începând
cu 2 ianuarie 2003 până la data controlului și
cheltuielile cu investiţia nou creată de la data
obţinerii certificatului permanent de investitor în
zona defavorizată și până la 15 septembrie 2004
conform Legii nr.507/2004.

- contribuţia beneficiarului de ajutor de stat
regional – de cel puţin 25% din valoarea investiţiei

- respectarea de către agentul economic a
condiţiilor impuse în actul normativ (menţinerea
investiţiei și / sau a locurilor de muncă nou create
pentru o perioadă minimă de cinci ani)

În situaţia în care se constată, urmare a
controlului efectuat, nerespectarea condiţiilor
prevăzute în “Regulamentul privind ajutorul de
stat regional”, respectiv atingerea plafonului
maxim prevăzut al intensităţii, nerealizarea
investiţiilor sau a locurilor de muncă, pentru
eliminarea incompatibilităţii ajutorului existent,
Consiliul Concurenţei înștiinţează furnizorii de
ajutor de stat, și agenţii economici cu certificat
de investitor, asupra încetării acordării de
facilităţi, conform Legii nr.239/2004 și Legii
nr.143/1999 privind ajutorul de stat cu
completările și modificările ulterioare ( Legea
603/2003).

Octavian Bandula

– inspector coordonator

Inspectoratu l  de Concurenţă  Maramureș

Direcţia Generală a Finanţelor Publice - Direcţia Trezorerie și Contabilitate Publică

În vederea integrării în U.E.
a ţării noastre, un obiectiv
important de realizat pentru
B.N.R. și întregul sistem
bancar este funcţionarea
operaţiunilor de decontare
interbancare prin Sistemul
Electronic de Plăţi (S.E.P.)

Odată cu intrarea în
funcţiune a S.E.P. la nivel
naţional, trezoreria statului în
calitate de participant direct
își va derula operaţiunile de
decontare a plăţilor prin S.E.P.
și se va supune tuturor regulilor
sistemului.

Drept urmare, trezoreria
statului și-a creat propriul
sistem de decontări interne.

Avantajele funcţionării S.E.P.
faţă de vechiul sistem sunt
semnificative și menţionăm
câteva:

- Se scurtează durata de timp
în transferul operaţiunilor de
plăţi de la 3-5 zile la 2 zile și
în viitor la o zi;

- Se elimină circulaţia și

Trezoreria Statului - participant direct în
activitatea bancară și în funcţionarea S.E.P.

operarea documentului de plată
(model vechi OPHT -
exemplarul nr. 2 - roșu) prin
cele 4 - 5 verigi ale circuitului
bancar ceea ce duce la
eliminarea erorilor în proporţie
de 80 - 90%;

- Extrasele de cont eliberate
de băncile iniţiatoare si
beneficiare vor cuprinde
elementele S.E.P. - adică toate
datele înscrise pe ordinul de
plată model nou OPT.

Un pas important pentru
realizarea funcţionării S.E.P. a
fost în anul 2004 când prin
Regulamentul nr. 2 al B.N.R.
și prin O.M.F.P. 1271/2004 s-
au aprobat structura și
utilizarea codurilor IBAN
aferente conturilor bancare și
a conturilor de venituri și
cheltuieli bugetare.

În primele două luni ale
anului 2005 B.N.R. prin
Regulamentele nr. 1 și 2 au
aprobat noile modele de ordine
de plată care se vor utiliza în

operaţiunile de transfer credit.
M.F.P. în data de 04.03.2005

a aprobat prin O.M.F.P. nr. 246
Normele Metodologice privind
utilizarea și completarea
ordinului de plată pentru
trezoreria statului (OPT).

Totodată M.F.P. a pus la
dispoziţia contribuabililor un
program de asistenţă care
generează formularul O.P.T.

Programul de asistenţă este
distribuit gratuit de către
unităţile fiscale subordonate
sau poate fi descărcat de pe
serverul de web al M.F.P la
adresa www.mfinante.ro/
informatii contribuabil/
sistemfiscal/programe utile.

Programul de asistenţă este
conceput pentru a genera O.P.T.
pentru orice plată către și de
la trezoreria statului și în plus
ajută contribuabilul să-și
achite obligaţiile bugetare în
mod corect.

Astfel, prin program se pun
la dispoziţie instrucţiunile de

lucru, legislaţia în vigoare
pentru plata obligaţiilor
bugetare și toate codurile IBAN
aferente tuturor conturilor de
venituri și cheltuieli bugetare
deschise în toate trezoreriile
operative din ţară.

Fiecare OPT introdus prin
program primește un “număr de
ordine” (afișat în partea stânga
jos a OPT-ului) pe care se poate
intra luna următoare și se vor
actualiza doar modificările
necesare după caz (sumă, număr
evidenţă a plăţii, perioada de
raportare, data scadenţei, etc.)

Pentru obligaţiile bugetare
cu urmărire fiscală cuprinse în
anexa A din O.M.F.P. 1870/
2004, aplicaţia acordă ajutor
în completarea “număr de
evidenţă a plăţii” necesar
evidenţelor pe plătitori
urmărite de organele fiscale
unde plătitorii sunt arondaţi din
punct de vedere fiscal.

Prin această aplicaţie se pot
încărca, modifica și păstra
OPT-uri aparţinând mai multor
plătitori.

Maria Dragoș - trezorier șef
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Fie ca Sărbătoarea
Paștelui să vă

găsească în pace,
mulţumiţi sufletește și

sănătoși!
Hristos a înviat!

BANCA

TRANSILVANIA S.A.

Sucursala Baia Mare a
Băncii Transilvania urează

tuturor clienţilor și
colaboratorilor

un Paște
Fericit!

HRISTOS  A
ÎNVIAT!

Cu ocazia Sfintei
Sărbători a Învierii

Domnului Isus
Hristos, urăm

tuturor clienţilor și
colaboratorilor

noștri sănătate și
prosperitate!

Cu ocazia Sfintelor Paști dorim tuturor

oamenilor de afaceri și colaboratorilor

noștri sănătate, prosperitate alături de

tradiţionalul HRISTOS A ÎNVIAT!
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Cafeneaua Oamenilor de Afaceri

 “UNIUNEA EUROPEANĂ VINE LA TINE ACASĂ”
CICLUL TEMATIC

În data de  14 aprilie 2005, în organizarea
Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș
în colaborare cu Primăria Sighetu Marmaţiei,
Banca Naţională a României sucursala
Maramureș, și Direcţia Generală a Finanţelor
Publice Maramureș, la Primăria Sighetu
Marmaţiei , s-a desfășurat în cadrul
CAFENELEI OAMENILOR DE AFACERI
seminarul având ca tematică:

-“Leul Greu – Se simplifică lucrurile”
-“ Utilizarea și completarea ordinelor de

plată pentru Trezoreria Statului în vederea
aplicării sistemului electronic de plăţi.”

Intâlnirea a fost mediată de către d-nul
Gheorghe Marcaș, președintele C.C.I.
Maramureș , care a mulţumit participanţilor
pentru prezenţă, precizând faptul că
evenimentul face parte din ciclul de
seminarii, conferinţe, mese rotunde și
dezbateri interactive concepute sub sloganul
“Uniunea Europeană vine la tine acasă”,
fiind a doua  reuniune de acest fel pe care
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș a
organizat-o la Sighetu Marmaţiei.

Seminarul a reunit peste 60 de reprezentanţi
ai instituţiilor bancare , administraţiilor
locale și ai societăţilor comerciale, interesaţi
de tematica abordată.

În continuare a luat cuvântul d-nul
Gheorghe Brînzei, directorul Sucursalei
Maramureș a Băncii Naţionale a României,
care a prezentat pe larg problematica leului
nou.

S-a făcut referire la cadrul legal al

denominării leului, și anume : Legea nr. 348/
2004 privind denominarea monedei
naţionale; Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 1840/ 2004 pentru aprobarea
precizărilor referitoare la unele măsuri care
trebuie luate pentru punerea în aplicare a
Legii nr. 348/2004; Ordonanţa Guvernului
nr. 5/2005 pentru modificarea alin. (1) al
art. 6 din Legea nr. 348/2004 și circulara
BNR nr. 7/2005 privind măsurile care trebuie
luate de către instituţiile de credit/Trezoreria
statului.

Astfel, începând cu 1 iulie , I RON (leu
nou) va echivala cu 10.000 ROL (leu vechi).

Sintetizat, etapele denominării sunt
următoarele:

- în perioada 14.07.2004 – 28.02.2005 -
Promulgarea Legii nr. 348/2004, a
reglementărilor și normelor organizatorice
necesare

-în perioada 01.03.2005 – 30.06.2006  -
Afișarea duală a preţurilor

- la data de 01.07.2005 - Lansarea noii
emisiuni monetare

- în perioada 01.07.2005 – 31.12.2006 -
Circulaţia paralelă a celor două emisiuni și
retragerea treptată a celei vechi

- începând cu 01.01.2007 -Încetarea
puterii circulatorii pentru vechea emisiune

- în perioada 01.01.2007 – 31.12.2009 -
Preschimbarea vechii emisiuni fără
perceperea de comisioane.

Grafica și culorile noilor bancnote vor fi
asemănătoare cu cele existente, cu aceleași

personalităţi istorice și culturale și vor exista
elemente de recunoaștere pentru persoanele
nevăzătoare. Vor fi prevăzute cu trei grupe de
elemente de siguranţă: o primă grupă de
elemente de siguranţă vor fi prezentate pentru
a fi cunoscute de toţi cetăţenii; o a doua grupă
vor fi cunoscute numai de lucrătorii bancari,
iar cea de-a treia grupa vor fi cunoscute de
un număr foarte restrâns de persoane din
banca centrală.

S-au punctat la final câteva probleme
tehnice și birocratice pentru toţi operatorii
implicaţi în aplicarea denominării. Astfel se
impune aprovizionarea, cumpărarea de case
de marcat, aparate de numărat monede,
software pentru evidenţa financiar-contabilă
a firmelor, aparate de casă și bancomate cu
compartimente pentru leii vechi și cei noi.
Pentru clarificarea tuturor aspectelor legate
de denominare se are în vedere continuarea
organizării de dezbateri cu toate instituţiile
implicate .

Cea de-a doua tematică a seminarului -“
Utilizarea și completarea ordinelor de plată
pentru Trezoreria Statului în vederea aplicării
sistemului electronic de plăţi.” – a fost
susţinută de către d-na Maria Dragoș,
trezorier șef în cadrul Trezoreriei Direcţiei
Generale a Finanţelor Publice Maramureș
care a făcut precizări utile legate de utilizarea
și completarea ordinelor de plată pentru
Trezoreria Statului în vederea aplicării
sistemului electronic de plăţi.

Florinela PETROVAN

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
împreună cu Primăria CAVNIC și CHF
International România,  au organizat în data de
joi 07.04.2005, ora 11,00 în Sala de
Ședinţe a Primăriei CAVNIC  o întâlnire cu
operatori economici din zona CAVNIC,
BUDEȘTI, BĂIUŢ. În cadrul acestei întâlniri s-au
prezentat și s-au supus dezbaterii următoarele
tematici: standarde; coduri de bare;
managementul calităţii; proprietate industrială;
integrare europeană; formulare cu regim
special; microcredite CHF.

În deschiderea acestei întâlnirii, dl. Florentin
TUȘ, Secretarul General al CCI Maramureș a
făcut mai întâi a scurtă introducere a
preocupărilor CCI Maramureș de a fi mai
aproape de mediul economic al jud. Maramureș,
de împlinire a sloganului  “CCI Maramureș –
busola dumneavoastră în afaceri”. În cadrul
acestor preocupări, un loc aparte îl are, așa
cum este de așteptat, integrarea europeană.
Domnia sa a enumerat activităţi concrete
desfășurate sau în curs de desfășurare în
această direcţie.

În prima parte a prezentării tematicii acestei
întâlniri a luat cuvântul dl. Bogdan Zahu, ofiţer

MICROCREDITELE – în sprijinul celor care investesc

OPORTUNITĂŢI ÎN DEZVOLTARE ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ

de credit în cadrul CHF International România,
care a dat detalii privind cui se adresează aceste
microcredite, care sunt parametrii principali și
avantajele lor, ce se poate finanţa și care sunt
condiţiile de obţinere.

Tematica oportunităţilor de dezvoltare a fost
abordată apoi de Mihail Mărășescu, care a
făcut o scurtă prezentare a necesităţilor privind
standardele și a ofertei de produse și servicii
din domeniul standardizării. După ce a trecut în
revistă problematica sistemului de management
al calităţii după standardul SR EN ISO 9001 și
modalităţi de certificare, a continuat cu oferta
de cursuri, cu necesitatea și posibilitatea de
obţinere a drepturilor de proprietate industrială
și cu oferta CCI Maramureș de obţinere a
codurilor de bare.

În continuare a luat cuvântul Florinela
Petrovan care a oferit detalii despre posibilitatea
obţinerii de formulare fiscale personalizate,
despre oportunităţile de afaceri prezente în
bazele de date ale CCI Maramureș și despre
posibilitatea de promovare a produselor și
serviciilor firmelor prin intermediul portalului
www.proafaceri.ro al CCI Maramureș.

În încheierea tematicii, a luat cuvântul dl.

Valentin Bota care a prezentat modalitatea de
soluţionare a litigiilor comerciale prin arbitrajul
comercial. Domnia sa a arătat avantajele
arbitrajului comercial și procedura de lucru,
sugerând firmelor să prevadă în contractele
comerciale această clauză de soluţionare a
litigiilor comerciale.

La întâlnire au fost prezente 27 reprezentanţi
ai unor firme și asociaţii familiale din zonă care
au solicitat detalii sau clarificări ale problemelor
lor curente. Atât problema microcreditelor, cât
și unele oportunităţi de afaceri sau arbitrajul
comercial au fost în centrul atenţiei și interesul
participanţilor. În finalul întâlnirii a luat din nou
cuvântul dl. Florentin TUȘ care a făcut
completări la cele prezentate și a invitat
reprezentanţii f irmelor să-și prezinte
preocupările și interesul faţă de tematicile
abordate în perspectiva unei colaborări în
perspectivă cu CCI Maramureș. De asemenea,
a mulţumit celor prezenţi pentru participare
exprimându-și speranţa că eforturile comune
ale celor prezenţi își vor arăta roadele în
dezvoltarea durabilă a zonei CAVNIC.

Mihail MĂRĂȘESCU
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În data de 14 aprilie 2005,
Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș a
demarat prima serie de
cursuri de agent imobiliar din
acest an.

Cursul de iniţiere este
autorizat de Ministerul
Muncii, Sol idarităţ i i  ș i
Familiei, are o durată de 3
luni și se termină cu un
examen. Absolvenţii primesc
certificat de absolvire eliberat
de Ministerul Muncii și de cel
al Educaţiei și Cercetării.

De asemenea, în baza unui
protocol de colaborare cu
Uniunea Naţională a
Agenţiilor Imobiliare (UNIM),
persoanele care urmează
cursul se pot înscrie în
această uniune și pot obţine

Curs de agenţi imobiliari
certificatul CEPI (Consiliul
European al Profesii lor
Imobiliare), consiliu la care
UNIM este afiliată.

Cursul, care se va încheia în
data de 8 iulie 2005, este
împărţit pe următoarele module
(discipline): cadru juridic și
formularistică pentru agenţii,
tipuri de contracte, notariat,
comunicare cu clienţii și cu
autorităţile, analiza pieţei
imobiliare, marketing imobiliar,
evaluare imobil iară,
tranzacţionare, prelucrarea
cereri i și a ofertei, l imba
engleză. Pe lângă aceste
module teoretice, cursul va
cuprinde 100 de ore de practică
în agenţii imobiliare acreditate
UNIM, precum și un modul
practic de uti l izare a

calculatorului. Lectorii cursului
sunt persoane care posedă atât
cunoștinţele teoretice, dar și
experienţa profesională în
domeniu: domnișoara Melania
Balogh – notar public, doamna
Czibere Doina – profesor de
limba engleză și traducător
interpret, Mihaela Sălajan –
jurist, profesor de drept,
Eugenia Sălajanu – șef oficiu
informatic în cadrul CCI
Maramureș, Anamaria Tohătan
– lector universitar, Florin Ilieșiu
– evaluator imobiliar atestat
ANEVAR, director general al SC
Hermes Contact SA.

CCI Maramureș organizează
aceste cursuri din dorinţa de a
pregăti mediul de afaceri în
general, și, în acest caz concret,
mediul imobiliar, pentru intrarea

pe piaţa Uniunii Europene. În
conformitate cu principiul
care ne spune că oamenii sunt
cel mai important capital pe
care îl are la dispoziţie o
întreprindere,  considerăm că
una din condiţiile de bază
pentru alinierea unei activităţi
la piaţa UE este formarea
profesională a oamenilor
implicaţi în activitatea
respectivă. Tocmai în acest
sens, în calitate de instituţie
care, prin statut, are dreptul
de a se implica în formarea
profesională, CCI Maramureș
organizează și va continua să
organizeze astfel de cursuri de
formare, nu doar în domeniul
imobiliar, ci și în alte domenii,
în funcţie de necesităţile
mediului de afaceri
maramureșean.

Cristian-Tudor Covaci

Cafeneaua Oamenilor de Afaceri

FONDUL  SOCIAL  EUROPEAN

La invitaţia Ministerului Muncii,
Solidarităţii Sociale și Familiei, un
reprezentant al CCI Maramureș a participat
în perioada 13 – 15 aprilie 2005 la Cluj-
Napoca, la Seminarul “Implementarea
intervenţiilor de tip Fond Social
European”. Obiectivul seminarului a fost
de iniţiere și pregătire a structurilor necesare
în vederea coordonării, administrării și
implementării programelor finanţate din
Fondul Social European. Fondul Social
European face parte din categoria de fonduri
structurale de care va beneficia România
din anul 2007. În cadrul acestor fonduri
structurale sunt cuprinse:

- Fondul de Dezvoltare Regională (FEDR),
- Fondul Social European (FES),
- Fondul pentru Agricultură (FEOGA) și
- Fondul pentru Piscicultură (FIAF).
În cadrul acestor fonduri, ponderea cea mai

mare va reveni Fondului de Dezvoltare
Regională (FEDR), dar fiecare fond este
direcţionat către un anumit sector și trebuie
pregătit pentru o coordonare, implementare
și gestionare eficientă.  Programul Fondul
Social European are trei priorităţi: I) - formare,
ocupare, sisteme de sprijin social – care
vizează instituţiile pieţei muncii, sisteme de
învăţământ, de formare profesională și
serviciile sociale; II) - capitalul uman, oferta
de forţă de muncă – care vizează calificarea
și formarea continuă, măsuri active ale pieţei
muncii și măsuri de sprijin al integrării
sociale, și III) - adaptarea, înfiinţarea
administraţie publice.

Ponderea cea mai mare în cadrul Fondului
Social European va reveni investiţiilor în
capitalul uman și îmbunătăţirii
ocupabilităţii care are următoarele

priorităţi:
1. Măsuri pentru șomeri – în cadrul acesta

pot fi promovate: a) consultanţa și
consilierea în carieră și formare
profesională, consiliere în căutarea unui loc
de muncă, consultanţă antreprenorială; b)
măsuri de calificare, formare iniţială,
recalificare, perfecţionare; c) indemnizaţii
la angajare; d) iniţierea unei activităţi
independente, sprijin pentru întreţinere în
etapa de iniţiere a unei afaceri.

2. Măsuri pentru angajaţi (ameninţaţi de
șomaj) – aici pot fi promovate: a) consiliere
în cazul riscului șomajului în ce privește
schimbarea meseriei și activităţii, instruire
în procedura de căutare a unui loc de muncă
dar și posibilitatea iniţierii unei afaceri
proprii; b) măsuri de calificare, recalificare,
perfecţionare sau reluarea certificatelor de
absolvire.

3. Măsuri pentru întreprinderi și angajaţi
– pot fi promovate: a) consultanţa acordată
firmelor în vederea asigurării
competitivităţii și locurilor de muncă prin
modernizarea fluxurilor de lucru (în special
dezvoltarea organizaţiei și personalului); b)
calificarea și instruirea managementului și
angajaţilor; c) consultanţă în vederea
consolidării afacerii și asistenţă pentru
firmele nou înfiinţate.

4. Investiţii în infrastructură – pot fi
promovate: a) costuri de personal și
materiale în vederea înfiinţării și extinderii
instituţiilor de formare profesională și
consiliere; b) investiţii în construcţii și
dotarea instituţiilor de formare și consiliere;
c) este posibil și extinderea administraţiei
muncii.

5. Asistenţa tehnică – vizează

administraţia centrală privind pregătirea,
promovarea, administrarea, monitorizarea și
evaluarea programului.

Seminarul a fost susţinut de experţi din
Renania de Nord Westfalia, în cadrul unui
proiect de înfrăţire instituţională între
MMSSF și Ministerul Federal al Economiei
și Muncii din Germania. La seminar au
participat reprezentanţi ai prefecturilor,
consiliilor judeţene și locale, inspectorate
școlare, AJOFM-uri, Camere de Comerţ și
Industrie, ONG-uri din cele 12 judeţe ai
Regiunilor de Dezvoltare Centru și Nord-
Vest – consideraţi a fi potenţiali promotori
de proiecte  care vor fi finanţate prin
intermediul Fondului Social European.
Laitmotivul seminarului a fost
PARTENERIATUL, fără de care nu vor
putea fi accesate aceste fonduri. De aceea
instituţiile invitate la seminar, prezente sau
nu, trebuie să abordeze cât mai rapid, mai
profesionist și mai eficient problema
parteneriatului local sau regional pentru a
atrage cât mai multe fonduri în zonă. Din
păcate, la seminar nu au participat
reprezentanţi ai firmelor care au preocupări,
sau ar trebui să aibă preocupări, în acest
domeniul social deoarece angajaţii sau foștii
angajaţi ai lor sunt grupurile ţintă principale
care vor beneficia de aceste fonduri.
Parteneriatele locale sau regionale trebuie
să aibă în vedere includerea firmelor
interesate în accesarea fondurilor de tip Fond
Social European. Și cu cât pregătirea
terenului se face din timp, și se tratează la
modul cât mai profesionist cu putinţă, cu
atât judeţul nostru, regiunea noastră,
România, va avea mai mult de câștigat.

Mihail MĂRĂȘESCU
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Serv i c i i  o fe r i t e  de  C . C . I .  Maramureș

Noutăţi în Biblioteca INFO a C.C.I. Maramureș
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș,

prin compartimentul Biblioteca Info vă oferă
posibilitatea de a consulta publicaţii pe domenii
de larg interes: economic, juridic, tehnic,
informaţii comerciale din ţară și străinătate, etc.

Ultimele noutăţi editoriale și publicistice
primite de către Biblioteca Info cuprind titluri
precum:

Publicaţii din ţară
�"Pensiune turistică și agroturistică – o

afacere cu piaţă în plină creștere" – editat de
Rentrop & Straton �"Raport anual 2003" – editat
de Eximbank România �"Situaţii financiare
pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie
2004" – editat de Eximbank România
�"Dezvoltarea regională înainte și după 2007"
– editat de Finmedia �"România top 100
companii" – editat de Finmedia �"Ghidul
solicitantului – Dezvoltarea și diversificarea
activităţilor economice care să genereze activităţi
multiple și venituri alternative; Îmbunătăţirea
prelucrării și marketingului produselor agricole

și piscicole" – editat de SAPARD �"Rommedica
2005 – Catalog oficial –Expoziţie internaţională
de echipamente și instrumente medicale" – editat
de Romexpo �"Catalogul firmelor de birotică,
tehnică de calcul și telecomunicaţii 2005" – editat
de Exprims �"Topul firmelor din judeţul Caraș-
Severin" – editat de C.C.I.A. Caraș-Severin
�"Topul judeţean al firmelor din Bistriţa-Năsăud
2003" – editat de C.C.I.A. Bistriţa-Năsăud
� "Asigurarea afacerii; Relaţia cu banca;
Constituirea și funcţionarea firmei; Iniţiere în
contabilitate și fiscalitate; Sediul firmei;
Personalul firmei; Marketingul afacerii" – editate
de Rentrop & Straton

Publicaţii străine
�“Romanian-American Yellow Pages” –

Pagini Galbene Româno-Americane 2004 – editat
de Center Focus Publishing q"Istorii de succes
ale programelor de susţinere și dezvoltare a
business-ului mic și mijlociu în Moldova" – editat
de oficiul Bizro-Moldova � “Slovenian
Toolmakers” – Informaţii generale și companii

din Slovenia – editat de Gospodarska Zbornica
Slovenije �“Danish Exporter 2005” – Catalogul
exportatorilor din Danemarca 2005 – editat de
Royal Danish Ministry of Foreign Affairs

Materiale comercializate prin Biblioteca
Info: “Topul Firmelor din Judeţul Maramureș-
2003” (15 euro –material tipărit sau CD),
"Oportunităţi de Afaceri în Judeţul Maramureș"
(15 euro-CD), "Tariful Vamal de Import al
României 2005" Vol. I- II   (1.900.000 lei –
material tipărit), "Pagini Naţionale 2005" (15
Euro – CD), "Cod CAEN  - Clasificarea activitatilor
din economia naţională" – (300.000 lei – material
tipărit), "Cod CPSA 2002 - Clasificarea
produselor și serviciilor asociate activităţilor" –
(300.000 lei – material tipărit)

Accesul la Biblioteca Info pentru consultarea
materialelor tipărite este gratuit pentru firmele
membre ale C.C.I. Maramureș cu cotizaţie de
c.p. 2.000.000 lei și contra-cost pentru persoanele
fizice și firmele nemembre interesate.

Florinela PETROVAN

Pentru înscrieri și informaţii suplimentare despre oricare din expoziţiile organizate de CCI
Maramureș, vă rugăm să accesaţi www.ccimm.ro (unde vă puteţi înscrie on-line) sau să ne
contactaţi  la telefon 0262-221510, fax 0262-225794,  sau e-mail: cci_mm@ccimm.ro,

persoană de contact Adrian NICOLAESCU.

ediþia a II-a

20-22 mai 2005

Agenţii de turism și tur-operatori,
hoteluri, companii hoteliere, agroturism,

tradiţii și obiceiuri maramureșene,
gastronomie tradiţională

17 - 19 iunie 2005

� Cosmetice
� Îmbrăcăminte
� Bijuterii din metale
preţioase și semipreţioase

ediþia I

Drumul spre competenţă începe cu
procurarea standardelor!

Preţ: 2.834.000 lei (TVA inclus)

LIVRARE PE LOC!

CCI Maramureș, Bd. Unirii nr. 16, et. III, cam.
10, tel. 221510, e-mail: cci_mm@ccimm.ro,
persoană de contact: Mihail Mărășescu.
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Aderarea Românie la Uniunea Europeană

CAPITOLELE DE NEGOCIERE

– Note de prezentare –
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș, în conformitate cu

angajamentul său de a promova condiţiile impuse de aquis-ul comunitar
cu privire la aderarea României la Uniunea Europeană, continuă seria

descrierii celor 31 de capitole de negociere (începută în numărul din luna
ianuarie) sub forma unor note de prezentare.

Capitolul nr. 8
Pescuitul

Descriere: Politica comunitară în domeniul
pescuitului cuprinde aspecte referitoare la
organizarea pieţei comune, politica structurală,
acordurile cu terţe state, administrarea și
conservarea resurselor piscicole, și cercetarea
știinţifică în domeniu.

Principalele aspecte abordate în cadrul
negocierilor referitoare la acest capitol sunt
capacitatea administrativă de ansamblu,
precum și anumite cerinţe specifice, evidenţiate
de unele dintre ţările candidate, privind
includerea mai multor specii în reglementările
care guvernează organizarea pieţei comune, sau
privind definirea regimului specific de gestiune
al anumitor zone acvatice.

În ce privește alinierea legislaţiei, trebuie
remarcat faptul că acquis-ul corespunzător
capitolului 8 constă din regulamente, care nu
necesită transpunere în legislaţia naţională.
Totuși, ţările candidate au fost încurajate să
introducă o legislaţie corespunzătoare în acest
domeniu încă înainte de aderare, pentru ca în
primul rând să pregătească administraţia și
operatorii pentru participarea la politica UE în
domeniul pescuitului înainte de aderare, și în al
doilea rând să furnizeze cadrul necesar pentru
aplicarea prevederilor acquis-ului după aderare.

Acquis-ul corespunzător capitolului 8 nu
propune nici un model organizatoric special
pentru administraţie. Totuși, în ce privește piaţa
comună și conservarea resurselor, inspecţia și
controlul, precum și înmatricularea flotei, acquis-
ul conţine cerinţe foarte detaliate, atât în ceea
ce privește sarcinile care trebuie îndeplinite, cât
și mijloacele și metodele care trebuie utilizate.

Trebuie remarcat desigur faptul că acquis-ul
referitor la gestionarea resurselor, inspecţie și
control vizează doar în mod foarte limitat ţările
fără ieșire la mare, și că acquis-ul privind
înmatricularea flotei este valabil numai pentru
acele ţări care au vase de pescuit sub propriul
pavilion. De asemenea, trebuie notat faptul că
acquis-ul referitor la gestionarea resurselor este
diferit, în funcţie de zonele de pescuit implicate
(de exemplu Oceanul Atlantic, Marea Baltică,
Marea Mediterană).

Negocierile cu România au fost deschise în
mai 2001, în timpul Președinţiei Suedeze a
Uniunii Europene. Capitolul a fost închis provizoriu
în iunie 2001, fără să ceară perioade de tranziţie
sau derogări.

Mai multe informaţii la: http://europa.eu.int/
scadplus/leg/en/s21000.htm - pagină
disponibilă în limba engleză

Capitolul nr. 9
Politica în domeniul transporturilor

Descriere: În sectorul transporturilor, ţările
candidate trebuie să facă efortul de a prelua și

pune în practică un volum considerabil de
legislaţie, reprezentând aproape 10% din totalul
acquis-ului comunitar. Acquis-ul corespunzător
Capitolului 9 se bazează pe articolele 70-80
din Tratatul CE și constă în principal din legislaţie
secundară, respectiv câteva sute de
regulamente, directive și decizii.

Acquis-ul privitor la transportul rutier cuprinde
o gamă largă de cerinţe de ordin social, tehnic,
fiscal, sau care ţin de siguranţă și protecţia
mediului.

Acquis-ul referitor la transportul pe cale ferată
a suferit modificări considerabile, iar liberalizarea
acestui sector va necesita o și mai mare
deschidere a pieţelor feroviare naţionale către
structurile similare concurente din alte State
Membre UE. In domeniul aviaţiei se impune
abordarea problemelor privitoare la accesul pe
piaţă, siguranţa și organizarea infrastructurii.

În ce privește transportul maritim, aplicarea
acquis-ului referitor la siguranţa maritimă este
una dintre marile provocări.

La data aderării, principalele infrastructuri vor
deveni parte a reţelelor trans-europene extinse
de transport.

Transportul rutier
Integrarea pieţei de transport rutier este una

dintre cele mai sensibile probleme în contextul
negocierilor de aderare derulate pe acest capitol.

UE a propus deschiderea accesului la piaţa
interna de transport rutier de mărfuri, cu condiţia
ca ţările candidate să pună în practică în mod
efectiv acquis-ul în domeniul transportului rutier
și, când este cazul, să accepte poziţia UE asupra
solicitărilor lor de perioade de tranziţie. Astfel, la
data aderării, toate ţările candidate vor avea
acces pe piaţa UE de transport rutier de bunuri,
către sau de pe teritoriul unui Stat Membru, sau
pentru traversarea teritoriului unuia sau mai
multor State Membre (Regulament CEE 881/
92), chiar dacă, în anumite cazuri, se acceptă
aranjamente tranzitorii, în conformitate cu
principiile generale de negociere ale Uniunii. În
scopul realizării unei integrări armonioase, și
utilizând și experienţa proprie, Uniunea
Europeana a propus un aranjament tranzitoriu,
astfel încât accesul transportatorilor ne-rezidenţi
la piaţa naţională de transport rutier a altor State
Membre (conform Regulamentului CEE 3118/
93) să se facă, în anumite cazuri, în mod treptat.

Propunerea are în vedere restricţionarea
reciprocă a accesului la pieţele naţionale de
transport între Statele Membre actuale și cele
viitoare pentru o perioadă de doi ani pentru acele
ţări candidate care nu au solicitat perioade de
tranziţie sau au cerut perioade limitate în
domeniul transportului rutier, și pentru o perioadă
iniţială de trei ani pentru acele ţări candidate
care au solicitat perioade mai lungi de tranziţie
pentru sectorul de transport rutier, provocând

astfel perturbări mai îndelungate.
În plus, Statele Membre pot aduce la

cunoștinţa Comisiei prelungirea acestei perioade
iniţiale de tranziţie cu cel mult doi ani. În anumite
cazuri, ea ar putea fi prelungită cu încă un an.
Mai mult, Statele Membre care nu au prelungit
perioada de tranziţie, pot aplica însă măsuri de
salvgardare până la sfârșitul celui de al cincilea
an.

Alte sectoare de transport
În sectorul maritim, nici o ţară candidată nu a

cerut perioade de tranziţie. Poziţiile comune
evidenţiază importanţa armonizării legislative și
a consolidării structurilor administrative din
sectorul maritim, în special în vederea
îmbunătăţirii nivelului de siguranţă al flotelor
ţărilor candidate.

În sectorul feroviar, cu o singură excepţie, toate
ţările pentru care UE a propus închiderea
provizorie a capitolului 9 sunt în măsură să
implementeze, la data aderării, acquis-ul în
domeniul transportului pe cale ferată.

Se preconizează că adoptarea și punerea în
practică a acquis-ului în sectorul transportului
naval de interior vor avea loc fără probleme.

In sectorul aviaţiei, au fost acceptate perioade
limitate de tranziţie pentru două ţări candidate,
în scopul reducerii treptate a aparaturii de zbor
ce produce poluare sonoră.
România a deschis capitolul “Politica în domeniul
transporturilor” în iunie 2001, negocierile au fost
încheiate în decembrie 2003. România a
acceptat integral acquis-ul în domeniu și s-a
angajat să ia măsurile necesare pentru punerea
în practică efectivă a accquis-ului până la data
aderării, cu excepţia cazurilor explicit menţionate
în documentul de poziţie.

România a obţinut următoarele perioade de
tranziţie:

- 7 ani (până la 31 decembrie 2013) pentru
aplicarea integrală a prevederilor referitoare la
greutăţile maxime din Directiva 96/53, referitoare
la dimensiunile maxime admise în traficul naţional
și internaţional.

- 4 ani (pana la 31 decembrie 2010) pentru
aplicarea, în ceea ce privește vehiculele
românești de mare tonaj ce efectuează transport
de bunuri, a taxelor de plată pentru utilizarea
anumitor infrastructuri, prevăzute în anexa I la
Directiva 1999/62.

Mai multe informaţii la: http://europa.eu.int/
scadplus/leg/en/s13000.htm - pagină
disponibilă în limba engleză

Pentru mai multe informaţii ne puteţi
contacta la: Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, Compartimentul de Integrare
Europeană, Bd. Unirii nr. 16, 430232 Baia
Mare, et. III, cam. 10, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro, www.ccimm.ro.

Persoană de contact: Bogdan LEGĂNARU
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O.R.C. Maramureș ne informează
În perioada 01.01.1991 – 31.03.2005, în

Registrul Comerţului Maramureș s-au
efectuat 98.755 operaţiuni, din care 42.325
înmatriculări, 51.600 menţiuni, 4.830
radieri.

Ponderea înmatriculărilor o constituie
S.R.L. 14.316 (48,85%) și persoane fizice
autorizate în baza Legii nr. 300/2004 (AF/
PF) 12.805 (43,69%).

În intervalul 01.03.2005 – 31.03.2005,
s-au efectuat 2709 operaţiuni, din care 442
înmatriculări, 2068 menţiuni și 199 radieri,
adică mai multe cu 1160 decât în aceeași
perioadă a anului 2004.

Capitalul străin investit în judeţ în perioada
01.01.1991 – 31.03.2005 este de
62.357.103 USD și 84.077.061.269 lei la
un număr de 1.374 societăţi. Din punct de
vedere al capitalului investit, pe primele trei
poziţii se situează: Olanda, Turcia, Australia.
Din punct de vedere al numărului de societăţi
cu aport de capital străin, primele trei ţări
sunt: Italia, Germania, Ungaria.

În luna martie 2005 numărul societăţilor
cu aport de capital străin constituite, a fost
16, iar volumul capitalului străin investit în
această perioadă a fost de 46.500.000 lei.

În luna martie 2005 s-au operat 199 radieri,
din care 1 SNC, 179 AF/PF, 2 SA, 17 SRL,
motivul radierii fiind retragerea autorizaţiei,
fuziunea, faliment, schimbare sediu în alt
judeţ.

Societăţile comerciale care nu au efectuat
preschimbarea certificatelor de
înmatriculare și cele de înregistrare fiscală

până la data de 31 decembrie 2004, urmează
să fie dizolvate conform Legii nr. 359/2004,
privind simplificarea formalităţilor de
înregistrare în registrul comerţului.

Constatarea dizolvării se face prin
încheierea judecătorului delegat, aceasta
fiind supusă recursului la cererea oricărei
persoane interesate, în termen de 15 zile de
la publicare. Publicitatea se realizează pe
pagina de Internet și afișare la sediul
oficiului registrului comerţului.

Dacă nu s-a declarat recurs sau recursul
a fost respins, persoana juridică va intra în
lichidare. În termen de 6 luni de la data
pronunţării încheierii de dizolvare
reprezentantul legal al societăţii
comerciale are obligaţia numirii
lichidatorului. În caz contrar, la cererea
oricărei persoane interesate, judecătorul
delegat va numi lichidatorul, remunerarea
acestuia fiind făcută din averea persoanei
juridice sau în cazul lipsei acesteia din
fondul de lichidare, constituit în baza Legii
nr. 64/1995, republicată.

Dacă judecătorul delegat nu a fost sesizat
cu nici o cerere de lichidare în termen de 6
luni, persoana juridică se radiază din
oficiu din registrul comerţului.

Prin încheierea nr. 2184/
13.04.2005 a judecătorului delegat, au
fost dizolvate 1500 de societăţi
comerciale, înmatriculate în perioada
1991, 1993, 1994, 1995 și 1996
(până la numărul de înmatriculare J24/
661/1996).

Începând cu data de 14 martie 2005,
lista este afișată la sediul O.R.C.
Maramureș (Baia Mare, str. V. Lucaciu
nr. 82) și pe pagina de Internet a
Oficiului Naţional al Registrului
Comerţului: www.onrc.ro.

Încheierea poate fi atacată cu recurs
în 15 zile de la afișare.

Potrivit art. 185 și art. 201 din Legea nr.
31/1990, republicată, societăţile
comerciale cu răspundere limitată și
societăţile pe acţiuni, au obligaţia depunerii
situaţiei financiare anuale la Oficiul
Registrului Comerţului. Dacă societatea are
o cifră de afaceri de peste 100 miliarde de
lei, este obligată să publice un anunţ în
Monitorul Oficial, prin Oficiul Registrului
Comerţului.

Din 11.815 societăţi comerciale, cu
obligaţia depunerii situaţiei financiare
anuale pe anul 2003, s-au conformat
4.971 societăţi,  ceea ce reprezintă
42,07%. Nedepunerea situaţiei
financiare anuale în termen de 6 luni de
la expirarea termenului, atrage după sine
dizolvarea societăţii conform art. 237 din
Legea nr. 31/1990.

Cu data de 1 februarie 2005, Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Maramureș s-a mutat cu sediul la
adresa: Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr.
82, telefon: 0262-212999, fax: 224515.

Maria Kelemen - director ORC
Maramureș

• Producţia industrială
realizată în perioada 1.1-
28.11.2005, comparativ cu
perioada similară din anul
2004, a fost mai mare cu
2,9% în volum absolut.
• Volumul cifrei de afaceri

totale (cifra de afaceri totală
provine atât din activitatea
principală, cât și din
activităţile secundare ale
întreprinderilor cu profi l
industrial) a întreprinderilor
cu activitate principală de
industrie în luna ianuarie
2005, a fost mai mic, cu
1,4% faţă de aceeași
perioadă din anul 2004.
• Exporturile și importurile

de mărfuri realizate în
perioada 1.1-28.11.2005
faţă de perioada
corespunzătoare din anul
2004, au fost mai mari cu
29,7%, respectiv 34,6%.
• Volumul cifrei de afaceri

a întreprinderilor cu activitate

Direcţia Judeţeană de Statistică Maramureș prezintă:
Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali

în luna februarie și perioada 1.I.-28.II.2005
principală de comerţ cu
amănuntul a crescut în luna
ianuarie 2005 cu 1,80/0 faţă
de luna corespunzătoare din
anul 2004. Comparativ cu
luna ianuarie 2004, volumul
cifrei de afaceri realizată din
vânzările de produse
alimentare a fost mai mare
cu 10,3%, dar mai mic cu
7,0% din vânzările de
produse nealimentare.
• Volumul cifrei de afaceri

a întreprinderilor cu activitate
principală de vânzare,
întreţinere și reparare a
autovehiculelor și
motocicletelor, de comerţ cu
amănuntul al carburanţilor
pentru autovehicule s-a
situat in luna ianuarie 2005,
sub nivelul înregistrat în luna
corespunzătoare din anul
2004, cu 19,0%. Cifra de
afaceri obţinuta din vânzările
de autovehicule,
motociclete, piese de schimb

și accesorii aferente,
întreţinerea și repararea
autovehiculelor a fost mai
mare cu 23,8% faţă de luna
ianuarie 2004, iar cifra de
afaceri obţinuta din vânzarea
de carburanţi a fost mai mică
cu 42,8% faţă de luna
ianuarie 2004.
•Cifra de afaceri din

activitatea de servicii de piaţă
prestate populaţiei a
înregistrat în luna ianuarie
2005 o scădere de 10,00/
0 faţă de luna
corespunzătoare din anul
2004.
• Câștigul salarial mediu

nominal brut în luna
februarie 2005 a scăzut cu
9,2%, iar câștigul salarial
mediu nominal net a fost mai
mic cu 7,60/0 comparativ cu
luna ianuarie 2005.
• Raportul dintre indicele

câștigului salarial mediu
nominal net și indicele

preţurilor de consum, în luna
februarie 2005, a fost de
91,80/0 faţă de luna
precedentă, de 82,1% faţă
de luna decembrie 2004 și
de 61,2% comparativ cu luna
octombrie 1990.
• Preţurile de consum al

populaţiei, pe ţară, în luna
februarie 2005 au crescut cu
0,6% faţă de luna precedenta
și cu 8,9% faţă de luna
februarie 2004. În raport cu
luna decembrie 2004, rata
inflaţiei a fost de 1,40/0, ceea
ce corespunde unei medii
lunare de 0,7%, comparativ cu
0,9% în aceeași perioadă din
anul 2004.
• Numărul șomerilor

înregistraţi la sfârșitul lunii
februarie 2005 era de 9.120
persoane, în scădere cu 394
persoane faţă de luna
precedentă, iar rata
șomajului a fost de 4,40/0
(4,60/0 în luna precedentă)
și de 3,6% pentru femei
(3,8% în luna precedentă).

Vasile POP

– director DJS Maramureș
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Breviar juridic - acte normative publicate în M.O.
� Ordinul nr. 128/2005 al

ministrului finanţelor publice privind
unele reglementări contabile aplicabile
agenţilor economici (M.O. nr. 153/
21.02.2005)
� Ordinul nr. 117/2005 al

ministrului agriculturii, pădurilor și
dezvoltării rurale privind accesul la
resursele acvatice vii, în vederea
practicării pescuitului în scop
recreativ/sportiv în bazinele piscicole
naturale (M.O. nr. 164/23.02.2005)
� Ordinul nr. 147/2005 al

ministrului finanţelor publice pentru
modificarea și completarea Ordinului
nr. 1849/2003 privind personalizarea
formularelor tipizate cu regim special,
comune pe economie (M.O. nr. 155/
22.02.2005)
� Ordinul nr. 117/2005 al

ministrului integrării europene privind
modificarea procedurii de
implementare, monitorizare și
evaluare a subprogramului “Investiţii
în turism”, aprobate prin ordinul
ministrului integrării europene nr.
368/2004 (M.O. nr. 165/24.02.2005)
�Ordinul nr. 112/14.02.2005 al

ministrului agriculturii, pădurilor și
dezvoltării rurale și nr. 120/
21.02.2005 al ministrului sănătăţii
privind aprobarea metodelor
comunitare și a metodelor standard
de referinţă pentru analiza băuturilor
spirtoase (M.O. nr. 167/25.02.2005)
�Legea nr. 1/21.02.2005 privind

organizarea și funcţionarea cooperaţiei
(M.O. nr. 172/28.02.2005)
�Ordinul nr. 35/22.02.2005 al

președintelui Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare și pentru Siguranţa
Alimentelor privind aprobarea
Normei sanitare veterinare privind
implementarea de către autorităţile de
la posturile de frontieră a măsurilor
ce trebuie aplicate în cazul activităţilor
de import și tranzit a mărfurilor găsite
necorespunzătoare (M.O. nr. 177/
1.03.2005)
�Ordinul nr. 131/24.02.2005 al

ministrului sănătăţii pentru aprobarea
Regulamentului de organizare și
funcţionare a Comisiei de strategie
terapeutică (Includerea
medicamentelor pe Listele cu sau fără
contribuţia asiguraţilor) (M.O. nr. 179/
2.03.2005)
�Legea nr. 20/28.02.2005 pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 110/2004 privind
susţinerea proiectului “Dezvoltarea
zonelor turistice Luna Șes-Borșa”
(M.O. nr. 180/02.03.2005)
�Hotărârea Guvernului nr. 141/

28.02.2005 pentru stabilirea nivelului
sprijinului acordat producătorilor
agricoli pe anul 2005 și a Normelor
metodologice, în vederea efectuării
lucrărilor agricole mecanizate (M.O.
nr. 180/02.03.2005)

�Ordinul nr. 4729/22.09.2004 al
ministrului educaţiei și cercetării,
privind aprobarea modelului
termenilor de referinţă și modelului
contractului de finanţare pentru
proiecte din Planul sectorial (M.O. nr.
181/02.03.2005)
�Legea nr. 3/28.02.2005 pentru

ratificarea Tratatului dintre România
și Ucraina privind asistenţa juridică
și relaţiile juridice în cauzele civile,
semnat la București la 30 ianuarie
2002 (M.O. nr. 183/03.03.2005)
�Hotărârea nr. 111/24.02.2005

privind organizarea și funcţionarea
Departamentului pentru Relaţii
Interetnice (M.O. nr. 184/03.03.2005)
�Ordinul nr. 130/28.02.2005

pentru aprobarea Instrucţiunilor
privind modalităţile de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă nr. 99/2004
privind instituirea Programului de
stimulare a înnoirii Parcului naţional
auto, modificată și completată prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 1/2005 (M.O. nr. 185/
03.03.2005)
�Legea nr. 15/28.02.2005 pentru

modificarea și aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004
privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă
(M.O. nr. 190/07.03.2005)
�Ordinul nr. 271/22.02.2005 al

ministrului transporturilor,
construcţiilor și turismului, privind
aprobarea Procedurii de recunoaștere
a specificaţiilor tehnice naţionale în
domeniul produselor pentru
construcţii (M.O. nr. 190/07.03.2005)
�Hotărârea nr. 1/22.02.2005 a

Camerei Deputaţilor din Parlamentul
României, pentru modificarea și
completarea Regulamentului de
Organizare și Funcţionare a
Consiliului Legislativ (M.O. nr. 191/
17.03.2005)
� R E P U B L I C A R E A

Regulamentului de organizare și
funcţionare a Consiliului Legislativ
(M.O. nr. 193/08.03.2005)
�Circulara nr. 8/2005 a Băncii

Naţionale a României privind nivelul
ratei dobânzii de referinţă, valabil în
luna martie 2005 (M.O. nr. 195/
08.03.2005)
�Circulara nr. 9/2005 a Băncii

Naţionale a României privind
modificarea Regulamentului nr. 1/
2004 privind efectuarea operaţiunilor
valutare, cu modificările ulterioare
(M.O. nr. 195/08.03.2005)
�Ordinul nr. 169/23.02.2005 al

ministrului finanţelor publice pentru
aprobarea Metodologiei privind
scutirea de obligaţia garantării datoriei
vamale (M.O. nr. 205/10.03.2005)
� Ordinul nr. 54/2005 al

ministrului comunicaţiilor și
tehnologiei informaţiei privind

procedura acordării, suspendării și
retragerii deciziei de acreditare a
furnizorilor de servicii de certificare
(M.O. nr. 209/11.03.2005)
�Hotărârea Guvernului nr. 155/

03.03.2005 privind organizarea și
funcţionarea Ministerului Agriculturii,
Pădurilor și Dezvoltării Rurale (M.O.
nr. 211/14.03.2005)
�Ordinul nr. 162/21.02.2005

privind Procedura de administrare și
monitorizare a marilor contribuabili
în vederea aplicării Ordinului
ministrului finanţelor publice nr.
1713/2004 privind organizarea
activităţii de administrare a marilor
contribuabili (M.O. nr. 212/
14.03.2005)
�Ordinul nr. 147/08.03.2005

pentru aprobarea Listei cuprinzând
denumirile geografice protejate și
recunoscute în România pentru
băuturi spirtoase (M.O. nr. 214/
14.03.2005)
�Hotărârea Guvernului nr. 165/

03.03.2005 privind organizarea și
funcţionarea Autorităţii Naţionale a
Vămilor (M.O. nr. 215/14.03.2005)
�Ordinul nr. 254/21.02.2005 al

ministrului transporturilor,
construcţiilor și turismului, pentru
aprobarea Listei cuprinzând
organismele recunoscute în domeniul
produselor pentru construcţii (M.O.
nr. 216/15.03.2005)
�Hotărârea Guvernului nr. 140/

24.02.2005 pentru modificarea și
completarea H.G. nr. 891/2004
privind stabilirea unor măsuri de
supraveghere a pieţelor produselor din
domeniile reglementate, prevăzute în
Legea nr. 608/2001 privind evaluarea
conformităţii produselor (M.O. nr. 219/
15.03.2005)
�Ordinul nr. 2237/27.04.2004 al

ministrului culturii și cultelor privind
aprobarea Normelor metodologice de
semnalizare a monumentelor istorice
(M.O. nr. 220/16.03.2005)
�Decizia nr. 182/10.03.2005

privind aprobarea contractelor cadru
de furnizare reglementată a gazelor
naturale pentru consumatorii captivi
și Decizia nr. 183/10.03.2005 a
Autorităţii Naţionale de Reglementare
privind aprobarea Contractului-cadru
de distribuţie a gazelor naturale (M.O.
nr. 225/17.03.2005)
�Regulament din 1 aprilie 2005

de organizare si funcţionare a
Consiliului pentru Dezvoltare
Regionala Centru. (M.O. nr. 273 /
01.04.2005)
�Circulară nr. 10 din 1 aprilie

2005 privind nivelul ratei dobânzii
de referinţa a Băncii Naţionale a
României, valabil in luna aprilie
2005. (M.O. nr. 288 / 06.04.2005)
�Ordin ministrului administraţiei

si internelor nr. 570 din 30 martie

2005 privind preschimbarea
permiselor de conducere străine cu
documente similare românești.
(M.O. nr. 293 / 07.04.2005)
� Ordonanţă de Urgenţă a

Guvernului nr. 26 din 31 martie 2005
privind abrogarea dispoziţiilor legale
referitoare la acordarea înlesnirilor la
plata obligaţiilor bugetare restante.
(M.O. nr. 296 / 08.04.2005)
�Nomenclator din 1 aprilie 2005

privind clasificarea operaţiunilor
valutare. (M.O. nr. 297 / 08.04.2005)
�Norma nr. 6 din 1 aprilie 2005

privind importul si exportul fizic de
instrumente de plata sub forma de
numerar. (M.O. nr. 297 / 08.04.2005)
�Norma nr. 7 din 1 aprilie 2005

privind masurile de salvgardare care
pot fi luate ca urmare a liberalizării
operaţiunilor in conturi de depozit in
moneda naţionala (leu). (M.O. nr.
297 / 08.04.2005)
�Regulament din 1 aprilie 2005

de organizare si funcţionare a Comisiei
pentru derularea mecanismului de
acordare a sprijinului financiar. (M.O.
nr. 298 / 11.04.2005)
�Ordinul ministrului economiei și

comerţului  nr. 137 din 1 aprilie 2005
privind organizarea si funcţionarea
Comisiei pentru derularea
mecanismului de acordare a
sprijinului financiar, precum si a
modului de gestionare a activităţii.
(M.O. nr. 298 / 11.04.2005)
�Ordin ministrului sănătăţii nr.

287 din 4 aprilie 2005 privind
aprobarea Procedurii de notificare a
produselor cosmetice de uz uman.
(M.O. nr. 299 / 11.04.2005)
�Program din 7 aprilie 2005

privind sprijinirea producătorilor
agricoli pentru achiziţionarea de
tractoare agricole noi, combine noi
de recoltat cereale si mașini agricole
noi care lucrează in agregat cu
tractoarele, cu finanţare de la bugetul
de stat. (M.O. nr. 300 / 11.04.2005)
�Hotărârea Guvernului nr. 276

din 7 aprilie 2005 pentru aprobarea
Programului privind sprijinirea
producătorilor agricoli pentru
achiziţionarea de tractoare agricole
noi, combine noi de recoltat cereale
si mașini agricole noi care lucrează
in agregat cu tractoarele, cu finanţare
de la bugetul de stat. (M.O. nr. 300 /
11.04.2005)
�Hotărârea Guvernului nr. 287

din 7 aprilie 2005 privind procedura
aplicabila in cazurile in care este
necesara o amânare a determinării
definitive a valorii in vama. (M.O.
nr. 301 / 11.04.2005)
�Lege nr. 85 din 7 aprilie 2005

privind aprobarea Ordonanţei de
urgenta a Guvernului nr. 109/2004
pentru completarea Codului penal.
(M.O. nr. 303 / 12 aprilie 2005)
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• Din străinătate

CERERI
AFRICA DE SUD
Firma dorește să exporte ambalaje pentru

bijuterii și cadouri și să importe diferite
componente necesare în procesul de fabricaţie
al ambalajelor. În acest sens caută o firmă care
să-l reprezinte în România. (3627)

ALGERIA
Caută furnizori de elemente prefabricate

pentru rezervoare metalice destinate stocajului
de hidrocarburi. (3598)

Dorește parteneriat în domeniul construcţiilor
civile. (3599)

ARABIA SAUDITĂ
Solicită valve rotative de mărimea 2A pentru

tuburile folosite în stingerea de incendii. (3628)
Solicită ţeavă negră din oţel; tablă galvanizată,

fitinguri și flanșe. (3645)
COREEA NORD
Dorește să contacteze exportatori români de

produse agroalimentare, îndeosebi sucuri
naturale din fructe, uleiuri vegetale. (3612)

EGIPT
Solicită 1500 capete viţei, 300-400 kg/cap/

lunar, cotaţie CIFAlexandria. (3596)
ELVEŢIA
Firmă specializată în distribuţia de materiale

de construcţii dorește să intre în contact cu
producători din România de următoarele
produse din lemn: panou stratificat, diverse
esenţe; grindă din lemn lamelat sau stratificat,
din brad; grindă stratificată DUO-TRIO, din brad;
elemente de rame de ferestre dimensionate gata
de vopsit din pin; elemente de rame de ferestre
cu 3 canturi din pin. (3604)

F. RUSĂ
Solicită producători de izolaţii tehnice din vată

minerală. (3615)
FINLANDA
Este interesată în cumpărarea urgentă din

România de răsaduri (puieţi) de catină albă
(hippohae rhamnoides). (3602)

ISRAEL
Solicită panouri MDF. Solicită scaune din lemn,

mese, etc. (3603)
Produse de interes: mobilier din lemn. (3631)
KUWEIT
Solicită bare metalice de diametru 10-12 mm,

lungime 12 metri, gr 40/60 destinate pieţei
irakiene. (3597)

LIBAN
Solicită produse lactate, brânză. (3600)
Solicită produse lactate, brânză. (3613)
Solicită cozi de lemn pentru unelte agricole

(precum lopeţi, sape, etc). (3633)
LIBIA
Dorește realizarea de exporturi de produse

agro-alimentare ale operatorilor economici
români în Libia: făina, în saci de 50 kg; ulei de
porumb; grâu durum, în vrac; porumb, în vrac;
pastă de roșii (conserve de 400 gr) în
concentraţie de 28-30%. (3601)

Dorește să importe și să distribuie din România
(realizează asemenea operaţiuni și din alte state
europene) pe piaţa libiană următoarele produse:
tavane artificiale, rafturi pentru magazine,
umerașe, panouri din lemn pentru afișaje, etc.
(3626)

MAROC
Este interesat să importe din România

elemenţii necesari confecţionarii a 10.000 de
europaleţi. (3605)

Solicită produse fabricate exclusiv în România:
mochetă, covoare decorative. (3632)

Solicită: geamuri armate clare și colorate;
geamuri imprimate clare și colorate; geamuri trase
și colorate; oglinzi clare și colorate; geamuri
reflectorizante clare și colorate. (3634)

SINGAPORE
Dorește să importe produse alimentare : ulei

comestibil de floarea soarelui sau soia; unt;
brânzeturi; produse din carne (inclusiv “Hash
Brown” carne tocată gen Mc Donald). (3610)

SLOVACIA
Cel mai mare producător de parchet mozaic

din Slovacia, este interesat să importe pentru
producţie semifabricate (frize) de stejar cu
următoarele caracteristici: laţime:50/60/70/80
mm; lungime 160/350/500 mm; grosime
25mm. (3614)

SRI LANKA
Dorește să importe făină de porumb; dextroză;

glucoză; lecitină. (3606)
Solicită textile, în special îmbrăcăminte pentru

copii; manuși și pantaloni latex. (3607)
Dorește să importe hârtie și cartoane de

diverse tipuri și sortimente, cerneluri tipografice,
alte produse pentru tipografii. (3611)

TUNISIA
Este interesată să importe lână pură

pieptănată, cu următoarele caracteristici: număr
metric: 2800, torsiune 71-73; lungime fir: 20-
21 microni. Cantitatea solicitată este în jur de
15 tone/an. (3629)

UNGARIA
Compania activează în domeniul comerţului

cu automobile, oferă asistenţă și service, caută
parteneri de afaceri în domeniul pieselor auto
de schimb. (3620)

COOPERĂRI
ALGERIA
Solicită parteneriat în producţia de paste

făinoase precum și pentru orice alte produse
alimentare. Societatea are doua linii de producţie
paste și dorește lărgirea gamei de producţie.
(3630)

BELGIA
Firmă specializată în oferirea de consultanţă

în domeniile industriei și serviciilor pentru
sectorul public și privat, dorește să realizeze
joint-venture cu o firmă de consultanta din
România. (3608)

EGIPT
Firma este interesată să se implice în

finanţarea creșterii de bovine și cabaline, în
capacităţi existente sau în altele noi. (3646)

INDIA
Firma este un important producător și

exportator de scule de mână, scule pentru
agricultură, produse din metal. Este interesată
să colaboreze cu un producător român de scule
de mână, inclusiv sub forma de JV, participare la
modernizarea fabricii, preluarea producţiei.
(3641)

LIBAN
Dorește să coopereze cu firme de turism din

România. (3625)
SLOVENIA
Dorește franciză în domeniul comerţului cu

textile, pielărie, încălţăminte. (3642)
Firma produce pompe de circulaţie pentru

răcire, încălzire, și condiţionare aer. Produsele
firmei sunt certificate UE. Caută noi distribuitori
în străinătate. (3643)

Firma caută distribuitori pentru mobilier de
grădină și un produs nou - coloane metalice de
susţinere. (3644)

OFERTE
BULGARIA
Producător de arpagic, dorește stabilirea de

contacte cu firme române, care ar putea să vândă
producţia ei pe piaţa română. Cantitatea este
de 20-80 tone. (3618)

FEDERAŢIA RUSĂ
Oferă cărbuni cu următoarele caracteristici

tehnice: mărimea bucăţilor 0-50mm; umiditate
9,6%; cenușă 0,28; putere calorică: 3420kcal/
kg; cantitate 5000 tone/lună. (3616)

SLOVENIA
Oferă echipamente pentru depozite de marfă

și elevatoare. (3640)
TURCIA
Producător, dorește să exporte în România

tije și sârme de cupru. (3617)
UCRAINA
Are posibilitatea de a contribui la livrarea în

România, pe termen lung, de aliaj intermediar
feronichelcrom, conform TU 48-3-59-84.
(1125)

Poate livra în România, pe termen lung, ciment
marca A 400 și A500. (3609)

UNGARIA
Companie din domeniul metalurgic,

desfășoară activităţi de prelucrare a pieselor
fabricate din oţel, aluminiu, cupru, bronz și
materiale plastice folosind mașini de prelucrare
cu control numeric, strunguri; este interesată de
cooperare cu parteneri străini în vederea utilizării
la maxim a capacităţilor de care dispun masinile
CNC. (3619)

Companie producătoare de articole din spuma
tare și spumă poliuretanică, utilizând tehnologia
neinflamabilă, este interesată de parteneri străini
în vederea utilizării la maxim a capacităţilor de
producţie. (3621)

Companie distribuitoare de produse din oţel:
tuburi, tablă, profile din oţel, beton armat, caută
importatori pentru distribuţia acestor produse și
furnizori de accesorii pentru aceleași produse.
(3622)

Companie producătoare și distribuitoare de
accesorii pentru pat (perne, cuverturi matlasate,
pilote) din puf/pene, lână și poliester, caută
distribuitori . (3623)
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