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CONTACT
hermes

În ziua de 17 iunie 2005, la sediul Camerei
de Comerţ și Industrie a României și a
Municipiului București (CCIRB) s-au desfășurat
lucrările Adunării Generale a Secţiunii Camere
de Comerţ și Industrie Teritoriale. Manifestarea
a reunit reprezentanţii tuturor camerelor de
comerţ și industrie din judeţele ţării, consfinţind
astfel refacerea unităţii sistemului cameral din
România.

Ordinea de zi a cuprins prezentarea Raportului
de activitate al Secţiunii pe perioada iunie 2004
– iunie 2005, Strategia și Obiectivele pentru
perioada 2005 – 2007, Propuneri privind Statutul
Camerei de Comerţ și Industrie a României
(CCIR) și Adoptarea Hotărârii Adunării Generale.

Din Raportul de activitate și din intervenţiile
participanţilor, președinţi ai camerelor de comerţ
și industrie teritoriale, s-a desprins hotărârea
unanimă de a se asigura transformarea sistemului
cameral românesc în cea mai puternică
organizaţie de reprezentare a intereselor
comunităţii de afaceri în dialogul cu puterea
legislativă și cea executivă, la nivel central și
local.

Din dezbateri a mai reieșit faptul că, în prezent,
există o oportunitate reală pentru CCIRB și pentru
întreg sistemul cameral de a deveni vehiculul
modernizării și integrării agenţilor economici
români în sistemul european și internaţional, de
a dobândi calitatea de instituţie puternică,
respectată și importantă a economiei românești.

Strategia și obiectivele sistemului cameral din
ţara noastră au în vedere, în primul rând,
reconstrucţia acestuia prin:

- integrarea mai profundă a sistemului cameral
în economia și societatea românească,
contracarându-se actuala tendinţă de
marginalizare a acestuia;

- asigurarea coerenţei sistemului și
valorificarea potenţialului de reţea al acestuia.
În acest context, Camera Naţională va construi
un sistem naţional de culegere și prelucrare a
datelor din economie, programe de investiţii și

S-a refăcut unitatea Sistemului

Cameral din România
oportunităţi împreună cu camerele de comerţ și
industrie teritoriale, cu participarea companiilor
membre, aflat în comunicare permanentă cu
sistemul de informaţii al autorităţilor centrale și
locale, al instituţiilor specializate.

Camerele de comerţ și industrie își propun să
dezvolte cu Ministerul Educaţiei și Cercetării
un sistem naţional de calificare a meseriașilor
și de certificare a calificării care va asigura, în
perspectivă, calificarea omogenă și după
standarde europene a întregii forţe de muncă
din România.

Pe direcţia strategică a dezvoltării
parteneriatului public-privat, CCIRB are în
vedere:

- elaborarea, în parteneriat cu guvernul, a unei
noi legislaţii a sistemului cameral care să
consacre caracterul special al parteneriatului
public-privat între autorităţile naţionale și locale,
pe de o parte, și sistemului cameral, pe de altă
parte,

- obţinerea prin lege, de către Camera
Naţională, a dreptului de a acorda un aviz
consultativ proiectelor legislative cu conţinut
economic și de către camerele de comerţ și
industrie teritoriale membre ale Camerei
Naţionale, a dreptului de a acorda un aviz
consultativ actelor normative cu conţinut
economic elaborate de autorităţile locale;

- participarea Camerei Naţionale ca membru
cu drepturi depline în Consiliul Economic și
Social și recunoașterea camerelor teritoriale ca
parteneri în Comisiile de dialog social la nivel
local.

Pe linia dezvoltării serviciilor destinate
comunităţii de afaceri românești, Camera
Naţională își propune, printre altele, înfiinţarea
unei televiziuni de afaceri cu acoperire naţională
și cu sucursale locale.
(Extras din “Mesagerul economic” nr. 25 / 20-

26.06.2005 – săptămânal al Camerei de
Comerţ și Industrie a României și a

Municipiului București)

Bine ancorată în problemele economice ce
preced intrarea în Uniunea Europeană,
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
continuă strategia de a merge pas la pas în
întâmpinarea acestui eveniment capital ce va
hotărî viitorul nostru. Un asemenea
eveniment îl constituie și iniţiativa pornită
de a organiza unităţile administrativ –
teritoriale, consiliile și primăriile – pe criterii
deja cunoscute în Maramureș. Pe ţări –
asociaţii de dezvoltare economico – socială
s-a constituit în anii anteriori Microregiunea
Ţării Maramureșului și a Ţării Lăpușului.

Forme asociative noi în Maramureș
- Microregiunea de Dezvoltare Economico-Socială Ţara Chioarului și Ţara Codrului -

Recent, s-a semnat documentul de constituire
a Asociaţiei Microregiunea de Dezvoltare
Economico-Socială a Ţării Chioarului și sunt
invitaţii pentru a se constitui, în următoarele
zile, și primarii din Ţara Codrului,
considerându-se, astfel, că în acest an toate
“Ţările Maramureșului” vor fi organizate în
microregiuni.

Microregiunile de dezvoltare economico-
socială își propun prin proiectele de statut,
pe lângă dezvoltarea economică și ameliorarea
stării materiale a populaţiei din zonă prin
mobilizarea forţelor și iniţiativelor persoanelor

fizice și juridice prin favorizarea și încurajarea
iniţiativei membrilor comunităţii în direcţia
iniţierii unor proiecte de dezvoltare,
folosind resursele din zonă, atât în interes
comunitar cât și individual.

Printre obiectivele asociaţiilor figurează
înfiinţarea unui centru de informare, instruire
și consultanţă care să iniţieze și să elaboreze
programe și documentaţii pentru dezvoltarea
economică și socială, îmbunătăţirea calităţii
resurselor umane, identificarea modalităţilor
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Zi cu multe semnificaţii pentru
români. În primul rând este ziua în care
leul nou (RON) va înlocui leul vechi. Al
doilea eveniment are semnificaţia de
zi neagră pentru majoritatea românilor.
Este ziua în care încep să se aplice
scumpirile. Al treilea eveniment vine
să-l completeze pe cel de-al doilea, în
sensul că marchează începutul unei
perioade de austeritate pentru român
– cunoscute în istoria economică sub
genericul de “curbe de sacrificiu”.

Să le luăm pe rând aceste
evenimente la o sumară, dar completă,
analiză și să vedem care vor fi efectele
aplicării acestora asupra vieţii noastre
pe termen scurt, mediu și lung.

Denominarea leului a fost dorinţa mai
veche a conducerii Băncii Naţionale a
României. Necesitatea denominării a
fost văzută în moduri diferite de analiștii
pe probleme economice și a sistemului
financiar-bancar. Au fost păreri pro și
contra. A învins punctul de vedere al
BNR. S-a decis prin susţinere politică
și s-a hotărât prin lege ca denominarea
să aibă loc începând cu 1 iulie 2005
prin “tăierea” a 4 zerouri din “valoarea”
leului vechi, astfel că 10000 ROL să
devină 1 RON. În perioada 01.03.-
30.06.2005 BNR a decis ca preţurile
mărfurilor, serviciilor etc să fie afișate
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și facturate în ROL și RON, pentru a obișnui
consumatorul și plătitorul  cu raportul de
denominare, având în vedere că în
perioada 01.07.2005-31.12.2006 vor
circula  în paralel atât lei vechi cât și lei
noi.

Pentru a fi mai convingători, autorii
denominării, BNR, a lansat campania “Leul
greu – se simplifică lucrurile”, prin care s-
au urmărit o serie de acţiuni de
popularizare și instruire a specialiștilor din
sistemul bancar, instituţii, societăţi
comerciale și populaţie. După 6 luni de
intense și multiple întâlniri ar fi fost normal
ca problema introducerii leului nou să fie
un eveniment cunoscut bine. Din punct
de vedere tehnic considerăm că va
decurge în condiţii bune. Este normal că
denominarea este un proces pur tehnic.
Teoretic a fost bine cotată. În practică se
pare că desfășurarea evenimentului nu
este deloc liniară ci va avea sincope.

Impactul psihologic al denominării
asupra populaţiei și nu numai, considerăm
că nu a fost studiat destul de profund sau
poate deloc. Nu s-a analizat efortul
suplimentar și derutant al omului de rând
care timp de un an și jumătate va fi supus
unui stres zilnic în utilizarea și manevrarea
celor 11 bancnote și 7 monede vechi și
noi, atât la plată cât și la primirea restului
pentru achitarea mărfurilor / serviciilor. În
astfel de situaţii, calculele se vor face sub
presiunea cumpărătorilor, într-o
amestecătură de lei vechi și noi. Nici nu
știm cum se va manifesta acest fenomen,
mai ales pe piaţa ţărănească, unde
“calculatorul uman” este și mai dificil în
determinarea plăţii și / sau a restului, în
lei noi și / sau vechi.

O altă parte negativă a fost ţinerea în
secret de către BNR a costuri lor
denominării pe care le suportă utilizatorii
– bănci, firme și care sunt destul de
semnificative, urcând la peste câteva sute
de milioane de euro.

Cu toate liniștirile pe care le-au dat
guvernatorul și funcţionarii BNR privind
efectul denominării asupra scumpirii
produselor / serviciilor, populaţia este
convinsă că rotunjirile care se vor face vor
fi în defavoarea consumatorilor. Vrem nu
vrem, se întrevede un șoc al denominării.
În zilele premergătoare ale denominării,
băncile au fost asaltate de deponenţi care
au ridicat sume importante în lei vechi
pentru a face plăţi anticipate, aprovizionări,
cumpărări de valută etc. Mai mult, a apărut
o derută în rândul posesorilor de carduri,
care nu știu dacă la bancomatele băncilor
lor se vor introduce din data de 1 iulie lei
noi. Se “aude”, zic unii care stau la rând,
la bancomat, că anumite bănci nu vor
introduce lei noi în bancomate nici după
1 iulie 2005. Dorinţa multor posesori de

carduri este de a avea din prima zi lei noi
pentru a-i vedea, a-i pipăi, a-i folosi ca
antrenament pentru cele 18 luni ce vor
urma când vor circula lei noi și vechi. Și
pensionarii sunt îngrijoraţi ca prin rotunjiri
să nu li se diminueze cumva pensiile, mai
ales la recalculare. Lista scepticilor, dar și
a grijilor românului de rând , mai ales a
vârstnicilor, este mult mai lungă. Dar după
cum se știe, la români “timpul rezolvă
problemele” , va fi și de această dată
antidotul pesimiștilor denominării.

Suntem convinși că și cea de-a treia
denominare a leului în cei 140 de ani de
existenţă a sa va fi, în final, un succes,
dar cu costuri mari și nervi măcinaţi.

Cel de-al doilea eveniment al zilei de 1
iulie este cu un caracter de zi neagră. Este
momentul introducerii majorărilor de
preţuri. La “loc de frunte” stau majorările
la gazul metan și la energia electrică, care
se vor scumpi în medie cu 10,2% primul
și cu 5,2% a doua, la care se adaugă TVA
și accizele. Aceste majorări vor declanșa
scumpiri în avalanșă și la alte produse /
servicii. Imediat vor apărea scumpiri la
combustibili, care aliniază preţurile
produselor românești la cele ale Uniunii
Europene.

Toate acestea vor contribui la majorarea
preţurilor la produsele de consum zilnic:
pâine, lapte, carne și produsele procesate
din ele. Semne de creștere a inflaţiei peste
cea prognozată  se pare că s-au declanșat,
deja, încă din lunile aprilie, mai – nivelul
mediei lunare a fost depășit. Numai efortul
BNR de a menţine artificial fenomenul
deflaţiei prin mijloace monetar-bancare
poate să asigure angajamentul
guvernamental al inflaţiei pe 2005.
Scumpirea produselor din industria
chimică, agro-alimentară, inclusiv pe piaţa
ţărănească, transporturi, precum și a
serviciilor, nu va face viaţa mai ușoară de
la 1 iulie 2005.

Cel de-al treilea eveniment, care este
în stand-by, se desfășoară între guvernul
României și FMI. De-a lungul anilor, FMI a
fost și este pentru români un “baubau”
care a ajutat toate guvernele care s-au
perindat în cei 15 ani la cârma ţării să-și
întocmească planurile strategice de
guvernare, transferând responsabilitatea
politică în “ograda vecinului”. Sintagma
“FMI ne-a impus” a fost motivaţia
guvernanţilor faţă de români.

În acest fel, omul de rând, și nu numai
el, se împăca cu gândul că acest FMI este
instituţia care vrea răul nostru, iar
guvernanţii sunt numai niște executanţi
români și victime ale unor măsuri dure și
antipopulare. Așa a rămas în mintea
românilor acest “baubau” care se chema
Fondul Monetar Internaţional.

Să vedem cum s-au încheiat tratativele
pentru perioada 2005-2006.

Autorităţile românești au convenit cu
reprezentanţii FMI să reducă cheltuielile
pentru a menţine deficitul bugetar al anului
2005 la o limită prudentă de 0,75% din
PIB, în scopul restrângerii deficitului de

cont curent. Una din căile de menţinere a
deficitului o constituie reducerea de
cheltuieli de personal din sectorul bugetar,
care se poate realiza prin disponibilizări,
îngheţări de posturi și limitare de salarii.
Limita cheltuielilor de personal în 2005 s-
a stabilit la 5% din PIB. Pentru atingerea
acestui nivel, guvernul trebuie să reducă
aproximativ 7000 de posturi, din care
2500 sunt în învăţământ și restul din alte
sectoare. Pentru 2006 s-a convenit ca
deficitul bugetar să fie de 0,5% din PIB,
determinat de aceleași condiţii impuse, și
anume presiunea pe care o exercită asupra
contului curent și continuarea procesului
deflaţionist.

De asemenea, se preconizează o
majorare a TVA de la 19% la 22% pentru
compensarea pierderilor bugetare cauzate
de introducerea cotei unice de impozitare
de 16%. La acestea se vor adăuga majorări
de taxe și accize la unele produse de
consum.

Nu va mai fi aplicată majorarea de 6%
prevăzută pentru trimestrul IV 2005 pentru
personalul bugetar. Vor fi sistate toate
angajările în perioada 1 iulie – 31
decembrie 2005 din sectorul public /
bugetar cu excepţia posturile unice sau
cele din sistemul de pensii. De asemenea,
se vor elimina primele care trebuie să se
acorde la sfârșit de an, reducerea
cheltuielilor de capital și, cu 1400 de
miliarde lei, subvenţiile agricole. Vor fi
reduse și cheltuielile de investiţii cu circa
1% din PIB.  De rectificare bugetară de la
1 iulie 2005 vor beneficia ministerul
Sănătăţii, al Administraţiei și Internelor,
Justiţiei, pentru finanţarea programelor de
armonizare cu reglementările europene.
Vor mai fi alocate sume importante pentru
înlăturarea dezastrelor ca urmare a
inundaţiilor din Banat. Societăţile de stat
monitorizate conform acordului cu FMI vor
putea asigura creșteri salariale limitate la
4%, îngheţând, totodată, 3800-4000 de
posturi.

Acestea sunt evenimentele cu care ne
întâmpină 1 iulie 2005. Sunt convins că
ele sunt mai multe în realitate, dar nu au
reușit să transpară în lumea reală. Stau
încă în sertarele și seifurile guvernanţilor
și încet, încet, vor ieși la lumină prin OG
sau HG de aplicare a acestora. De 15 ani
ne-am obișnuit să primim  numai partea
vizibilă a “iceberg-ului” măsurilor
guvernamentale, care este redusă ca efect
faţă de cea invizibilă unde efectele ei sunt,
de multe ori, catastrofale.

În rezumat, semnificaţia zilei de 1 iulie
2005 este și aceea că din România
contemporană dispar câteva milioane de
pensionari și miliardari de carton. Ne luam
adio de la milioanele și miliardele de lei
vechi, de la cifrele cu peste 6 zerouri.

Dar, ca un corolar al celor două
evenimente care ne ușurează buzunarele,
ziua de 1 iulie are o semnificaţie
internaţională. Este “Ziua mondială de
luptă împotriva sărăciei”. Ce coincidenţă
“fericită” pentru români!
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Mii de astfel de standarde sunt disponibile
tuturor companiilor sau organizaţiilor care
datorită limbajului comun al standardizării,
le pot utiliza pentru a fi competente,
competitive, participante active  fără
dificultăţi în comunicare pe piaţa aleasă ca
ţintă în activitate.

De ce sunt necesare standardele? Deși
sunt documente voluntare, problema poate
fi abordată pe 2 domenii: domeniul
reglementat și domeniul nereglementat.

1. Domeniul reglementat. Dacă un
legislator include standardele într-un
document legal sau face referinţe la ele într-
un fel sau altul, standardele obţin o calitate
legală. Legislatorii se pot baza pe experienţa
tehnică a elaboratorilor de standarde și în
același timp pot economisi banii publici. Mai
mult, mulţumită unei proceduri de stabilire
a standardelor bazată pe consens, deschisă
și transparentă și de acceptarea ulterioară
la nivel ridicat a standardelor, legislatorul se
poate aștepta ca și legislaţia sa să fie
acceptată la același nivel. În cadrul legislaţiei
Noii Abordări care are ca scop armonizarea
reglementărilor tehnice pe Piaţa Unică,
standardele joacă un rol important. În Noua
Abordare, legislatorul european definește
clar obiectivele sale politice prin definirea
detaliată a cerinţelor esenţiale (majoritatea
pentru sănătate și securitate) pe care un
producător trebuie să o îndeplinească pentru
a fi în conformitate cu legislaţia. Orice
producător care dorește să comercializeze
produsele sale pe Piaţa Unică trebuie să
îndeplinească cerinţele esenţiale. O
modalitate de a face acest lucru este de a
fi în conformitate cu standardele europene
armonizate, În acest caz, Directivele Noii
Abordări conferă prezumţia de conformitate
a unui produs cu legislaţia prin reglementări
și standarde. In domeniile reglementate mii
de standarde armonizate cu Directivele
europene asigură referenţialul pentru
certificările obligatorii ale produselor care

Necesitatea utilizării

standardelor

SERVICI I  o f e r i te  d e  C a m e r a  d e  C o m e r ţ  ș i  I n d u s tr i e  M a r a m ur e ș

permit introducerea produselor pe piaţă.
2. In domeniile nereglementate mii de

standarde asigură referenţialul pentru
certificări voluntare ale produselor, testări,
acordări de mărci de calitate sau pentru
declaraţiile de conformitate care facilitează
circulaţia produselor pe piaţa naţională,
europeană sau internaţională in funcţie de
standardul utilizat care oferă prezumţia de
conformitate cu acestea. Standardele
constituie baza pentru încheierea
contractelor și pentru evaluarea calităţii în
comerţ. Obligaţia generală de securitate și
asigurare a calităţii produselor, Legea  245/
2004 care adoptă Directiva nr. 2001/95/
CE prevede: “producătorii sunt obligaţi să
pună pe piaţă numai produse sigure”.
Determinarea siguranţei produselor și a
serviciilor (potrivit Codului Consumului) se
face în funcţie de:

 Standardele naţionale care adoptă
standardele europene

 Standardele naţionale ale statului în care
este comercializat produsul

 Coduri de bună practică, stadiul
cunoștinţelor tehnice și știinţifice

În funcţie de standardul naţional se
determină și neconformitatea produsului –
Directiva nr. 1999/44/CE transpusă prin
Legea  449/2003 –stabilește obligaţia de
a livra consumatorului produse care sunt
în conformitate cu contractul de vânzare-
cumpărare.

Dar nu numai obligaţia de a livra produse
sigure trebuie să fie la baza utilizării
standardelor, ci și faptul că în “spatele”
acestor standarde sunt colective de
specialiști, Comitete tehnice, care
elaborează standardele. Merită să profitaţi
de experienţa acestor specialiști în domeniul
de activitate al firmei sau organizaţiei dvs.!
Prin Centrul Zonal de Informare Maramureș
în domeniul standardelor, aceste standarde
sunt mai aproape de firmele și instituţiile
maramureșene. Practic, în cca. 15 min.

puteţi intra în posesia unui standard de care
aveţi nevoie. În medie un standard are cca.
15 pagini, care costă cca. 120.000 lei  (12
RON) fără TVA, deci nu este un efort financiar
prea mare pentru a avea o colecţie de
standarde necesare pentru a fii legali sau
competitivi pe piaţă. În fiecare număr al
buletinului nostru informativ vom încerca să
vă punem la dispoziţie câteva titluri de
standarde, cu preţurile aferente, pe
domeniile de activitate mai des întâlnite în
judeţul nostru. Vom începe cu domeniul
Sistemului de Management al Calităţii:
SR EN ISO 9000:2001 - Principii
fundamentale și vocabular
SR EN ISO 9001:2001 - Cerinţe
SR EN ISO 9004:2001 - Linii directoare
pentru îmbunătăţirea performanţelor
SR ISO/TR 10013:2003 - Linii directoare
pentru documentaţia sistemului de
management al calităţii
SR EN ISO 19011:2003 - Ghid pentru
auditarea sistemelor de management al
calităţii și/sau de mediu
SR EN ISO 10007:2000 - Managementul
calităţii. Ghid pentru managementul
configuraţiei
SR EN ISO 10012:2004 - Sisteme de
management al măsurării. Cerinţe pentru
procesele și echipamentele de măsurare
SR ISO 10005:1999 - Managementul
calităţii. Ghid pentru planurile calităţii
SR ISO 10015:2000 - Managementul
calităţii. Linii directoare pentru instruire
SR ISO/CEI 12207:2000 - Tehnologia
informaţiei. Procesele ciclului de viaţă al
software-ului
SR ISO/CEI 17799:2004 - Tehnologia
informaţiei. Cod de practica pentru
managementul securităţii informaţiei
SR ISO/TR 10013:2003 - Linii directoare
pentru documentaţia sistemului de
management al calităţii

Informaţii suplimentare la sediul CCI
Maramureș et. 3, cam. 10 sau tel. 221510,
221703, fax 225794, e-mail
cci_mm@ccimm.ro,– Mihail MĂRĂȘESCU,
sau la biroul CCI Maramureș din SIGHETU
MARMAŢIEI, clădirea Primăriei, cam. 16,
tel./fax: 310009, Gabriel MURCZKO.

Mihail MĂRĂȘESCU

de atragere și stabilire în
microregiuni a absolvenţilor cu
studii superioare, cu insistenţă
pentru cei originari din aceste
locaţii, strategii și politici de
dezvoltare regională în conceptul
dezvoltării durabile, participarea
reprezentanţilor microregiunilor
la dialogul cu autorităţile judeţene
pentru stabilirea bugetului local
și a proiectelor de investiţii,
realizarea de proiecte comune de
infrastructură, de asigurarea
utilităţilor necesare populaţiei

(construiri de drumuri, alimentări
cu apă potabilă, canalizări, staţii
de epurare, rampe de gunoi,
consolidări de maluri etc) care
interesează deopotrivă mai multe
entităţi administrativ – teritoriale.

Se mai are în vedere
dezvoltarea comunităţilor rurale
prin proiecte pentru dezvoltarea
agriculturii, susţinerea tineretului
din microregiune prin asigurarea
accesului la instruire modernă,
crearea de forme agricole,
zootehnice și de prelucrare a
produselor agricole legate printr-
un sistem unitar de interese.

Obiectivele microregiunilor
sunt nelimitate, ele ţinând seama
de armonizarea cu caracteristicile
mediului înconjurător.

Pentru a da importanţă acestei
organizări, iniţiatoarea proiectelor
de organizare, Camera de Comerţ
și Industrie Maramureș, a semnat
ca membră a acestor asociaţii,
patronând – până la semnarea
tuturor documentelor constitutive
– urmând ca după recunoașterea
microregiunilor prin înscrierea în
Registrul Asociaţiilor și
Fundaţiilor existent la judecătorie,
consiliul director al fiecărei

asociaţii să preia conducerea și
organizarea întregii activităţi.

Organizarea microregiunilor din
Maramureș sub denumirea de
ŢĂRI, vine să accentueze trecutul
istoric bazat pe interese specifice
economico-sociale ale fiecărei
microregiuni cunoscute sub aceste
denumiri de sute de ani, care și-
au demonstrat valabilitatea și
rezistenţa împotriva tuturor
factorilor distructivi, rămânând
zone compacte, capabile să-și
organizeze viaţa economică și
socială.

Valentin BOTA

Urmare din pag. 1

Forme asociative noi în Maramureș
- Microregiunea de Dezvoltare Economico-Socială Ţara Chioarului și Ţara Codrului -
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Pe baza Protocolului de colaborare
semnat de Camera de Comerţ și Industrie
și Colegiul Consilierilor Juridici Maramureș
la începutul acestui an, joi, 23 iunie 2005,
a avut loc la Centrul de Instruire și
Marketing a CCI Maramureș, întâlnirea cu
consilierii juridici înscriși în Colegiu.

Obiectul întâlnirii l-a constituit informarea
consilierilor despre modificările aduse
Reglementărilor Curţii de Arbitraj Comercial
și despre Reglementările Centrului de
Mediere a Diferendelor Comerciale de pe
lângă Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș. Consilierii juridici au fost invitaţi
și pentru a face propuneri de modificare a
Legii nr. 514/2003 privind organizarea și
exercitarea profesiei de consilier juridic,
modificare aflată pe masa de lucru a
ministrului justiţiei, cu propuneri făcute
Parlamentului.

Au fost prezentate de către președintele
Curţii de Arbitraj modificările impuse de
apariţia unor acte normative din domeniul
codului civil și al Procedurii civile și mai ales,
completarea Reglementărilor actuale cu un
nou capital: “Scoaterea de pe rol a litigiului.
Perimarea”, reglementări care tratează
împiedicarea desfășurării normale a litigiului
din vina reclamantului și nelucrarea din vina
părţii, timp de șase luni, a litigiului. De
asemenea, s-au adus modificări taxelor
arbitrale, determinate, în primul rând, de
denominarea leului și trecerea la moneda
europeană.

Discuţiile pe teme ale arbitrajului au tratat

PARTENERIATUL Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș și Colegiul Consilierilor Juridici – în funcţiune

 JURIDICE

în primul rând necesitatea activizării
soluţionării litigiilor comerciale prin Curtea
de Arbitraj Comercial Maramureș,
intervenţie mai hotărâtă a consilierilor
juridici în activitatea de bază relaţiile
comerciale pe contracte economice care
să cuprindă convenţia arbitrală, dând astfel
posibilitatea soluţionării litigiilor comerciale
prin arbitraj. A fost subliniată, de asemenea,
contribuţia încheierii contractelor
economice la eliminarea economiei
subterane, necesitate stringentă în pragul
aderării noastre la Uniunea Europeană.

S-a propus, în discuţii, lărgirea listei
arbitri lor, aprobată de Colegiul de
conducere al Camerei, cuprinderea în
aceasta a unui arbitru din domeniul
transporturilor, care să influenţeze părţile
la semnarea contractelor de transporturi
internaţionale, ca acestea să accepte
clauza dezbaterii eventualelor litigii din
transporturi, la sediile curţilor de arbitraj din
România și aplicarea legislaţiei române.

La întrebarea pusă privind competenţa
de soluţionare a organului arbitral a
măsurilor asiguratorii, s-a răspuns afirmativ,
în măsura în care asigurarea se referă la
produsele ce fac obiectul acţiunii arbitrale
principale.

S-au dus apoi discuţii privind modificarea
Legii nr. 514/2003 de organizare și
exercitare a profesiei de consilier juridic.
Majoritatea celor prezenţi au opiniat pentru
calitatea de consilier juridic public,
necesitând o vechime de minimum 5 ani

în profesie, salarizat după sistemul
magistraţilor. Dar propunerea se află spre
analiză la Ministerul Justiţiei. S-a
concluzionat că admiterea propunerilor de
modificare a legii depinde de insistenţa și
motivarea pe care consilierii din colegiu o
vor face.

Dezbaterea problemelor juridice în cadrul
Parteneriatului s-a dovedit a fi o măsură
bună, dar este necesară o participare mai
mare a consil ieri lor la asemenea
manifestări, menite a-i înarma cu
cunoștinţe multiple în domeniu pentru a-și
putea exprima poziţi i ferme în faţa
conducerii societăţilor, privind respectarea
legalităţii în relaţiile cu partenerii de afaceri.

Concluziile exprimate de președintele
Camerei de Comerţ s-au referit la
necesitatea unor întâlniri trimestriale cu
membrii colegiului Consilierilor Juridici care
să găsească răspunsuri în perioada
pregătitoare intrării României în U.E. la
problemele multiple care se ivesc. S-a
subliniat necesitatea organizării de asociaţii
profesionale și patronale, reușindu-se până
în prezent, din iniţiativa Camerei organizări
în domeniul transportatorilor, procesatorilor
de lapte, pâine, organizări de microregiuni
cum sunt Ţara Maramureșului, a Lăpușului
și în stadiu incipient a Ţării Chioarului și a
Codrului. Trebuie create forme asociative
în toate domeniile, cunoscând că accesul
spre organismele Uniunii Europene se poate
face numai prin asemenea organizaţii.

ÎNTÂLNIRE CU ARBITRI CURŢII DE
ARBITRAJ COMERCIAL

Miercuri, 15 iunie 2005 a avut
loc la sediul CCI Maramureș o
întâlnire cu arbitri înscriși pe lista
Curţii de Arbitraj Comercial de pe
lângă Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș, ocazie cu
care au fost aduse la cunoștinţa
arbitri lor modificările și
completările aduse
Reglementărilor Curţii de Arbitraj
Comercial Maramureș și s-au
prezentat reglementările
Centrului de Mediere a
Diferendelor Comerciale.

În deschidere a luat cuvântul
dl. Gheorghe Marcaș,
președintele Camerei de
Comerţ și al Centrului de
Mediere a  Diferendelor
Comerciale,  care a subliniat
importanţa arbitrajului dar și a
medierii în soluţionarea litigiilor
comerciale și a propus
realizarea mai multor acţiuni
pentru mediatizarea acestor
posibilităţi de soluţionare a
l it igi i lor comerciale
patrimoniale, inclusiv prin

intermediul televiziunilor locale,
interviuri, prezentări la care să-
și aducă aportul și arbitri, în
cadrul întâlnirilor organizate de
CCI Maramureș – Cafeneaua
Oamenilor de Afaceri.

În continuare Claudia Iștoc -
secretarul Curţii de Arbitraj
Comercial a prezentat pe scurt
principalele modif icări și
completări aduse
Reglementări lor Curţi i  de
Arbitraj Comercial Maramureș,
printre care cele vizând
procedura concilierii prealabile,
care devine astfel facultativă,
incompatibilităţi pentru arbitri
care sunt și consilieri juridici și
avocaţi, excepţi i le de
procedură, excepţia de
n e c o n s t i t u ţ i o n a l i t a t e ,
îndreptarea și completarea
încheieri lor și hotărâri lor
arbitrale, comunicarea
hotărâri lor arbitrale și
perimarea.

Președintele Curţii de Arbitraj
Comercial, dl. Ion Chiș, a

mulţumit tuturor arbitrilor care
și-au adus aportul la soluţionare
în bune condiţii și în mod
profesional a litigiilor comerciale
cu care a fost sesizată Curtea
de Arbitraj Comercial și a
prezentat câteva situaţii care au
apărut în practica Curţii și modul
de soluţionare al acestora. Cu
privire la cazurile de recuzare
care au fost modificate și
completate a precizat că
niciodată în cadrul Curţii de
Arbitraj Comercial Maramureș
nu au existat cazuri de recuzare
a arbitrilor numiţi să soluţioneze
litigiile comerciale, exprimându-
și convingere că acest lucru se
datorează profesionalismului de
care au dat dovadă aceștia de
fiecare dată când au fost
solicitaţi să arbitreze.

Dl. arbitru Andreicuţ Anton
consideră că înfiinţarea Centrului
de Mediere al Diferendelor
Comerciale de către CCI
Maramureș este foarte utilă
deoarece prin acesta se poate

realiza o conciliere legală, cu
competenţă, într-un cadru
instituţional, bine organizat, care
să înlăture orice deficienţe sau
lipsuri și să corespundă întocmai
prevederilor Codului de
procedură civilă cu privire la
concilierea prealabilă prevăzută
de art. 7201, fiind în același timp
o posibilitate  de a soluţiona
amiabil conflictul, în scurt timp
și cu cheltuieli minime.
Subliniază de asemenea
inconvenientele somaţiei de
plată reglementată de
Ordonanţa Guvernului nr. 5, care
se poate face numai pentru o
creanţă certă, lichidă și exigibilă,
iar hotărârea pronunţată nu are
putere de lucru judecat.

Întâlnirea a fost prilej pentru
discuţi, dezbateri de interes și
schimb de experienţă între
arbitr i  Curţ i i  de Arbitraj
Comercial și de asemenea s-au
făcut propuneri pentru alte
întâlniri a arbitrilor cu mediul de
afaceri din judeţ, f ie prin
intermediul mass - mediei, fie
cu ocazia manifestări lor
organizate de CCI Maramureș.

c.j. Iștoc Claudia  -
Secretarul Curţii de arbitraj
Comercial
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În contextul eforturilor întregii
naţiuni pentru realizarea
dezideratelor în vedera aderării
ţării noastre în Uniunea
Europeană, în ultimii ani s-a
manifestat o preocupare
constantă a executivului și a
puterii legiuitoare pentru
reînnoirea legislaţiei de mediu si
pentru emiterea unor reglementări
în domenii unde nu existau norme
specifice. Peste 90% din acquis-
ul comunitar de mediu a fost
armonizat în scopul prevenirii,
reducerii și controlului poluării cu
privire la mediul înconjurător în
ansamblul său, în acord cu
principiul dezvoltării durabile și cu
obligaţiile internaţionale asumate
de România.

Urmare a încheierii negocierilor
la capitolului 22 – Mediu au fost
acceptate pentru România 13
perioade de tranziţie propuse
pentru implementarea directivelor
privind:

1. Controlul emisiilor de
compuși organici volatili (COV)
rezultaţi din depozitarea
carburanţilor și din distribuţia
acestora de la terminale la staţiile
de distribuţie a carburanţilor

2. Supravegherea și controlul
transporturilor de deșeuri în
interiorul, înspre și dinspre
Comunitatea Europeană

3. Ambalajele și deșeuri de
ambalaje

4. Depozitarea deșeurilor
5. Deșeuri de echipamente

electrice si electronice
6. Descărcarea substanţelor

periculoase în mediul acvatic
(valorile limită și obiectivele de
calitate pentru evacuările de
cadmiu

7. Descărcarea substanţelor
periculoase în mediul acvatic
(valorile limită și obiectivele de
calitate pentru evacuările de
hexaclorciclohexan)

8. Descărcarea substanţelor
periculoase în mediul acvatic
(valorile limită și obiectivele de
calitate pentru evacuările
anumitor substanţe periculoase
incluse în lista I din anexa la
Directiva)

9. Epurarea apelor uzate
municipale

10. Calitatea apei destinată
consumului uman

11. Prevenirea și controlul
integrat al poluării

12. Incinerarea deșeurilor
13. Limitarea emisiilor anumitor

poluanţi in atmosfera de la
instalatiile mari de ardere
(termocentrale)

REGLEMENTĂRILE  UNIUNII  EUROPENE
ÎN DOMENIUL  PROTECŢIEI  MEDIULUI

Pentru 6 dintre aceste directive,
implicaţiile financiare ale României
sunt foarte mari și în consecinţă,
România a cerut perioade de
tranziţie mult mai importante.
Scopul, obiectivele principale și
Planul pentru îndeplinirea
obiectivelor sunt prevăzute în
Planurile de implementare
specifice fiecărei dintre aceste 6
directive (perioada de tranziţie
reprezintă perioada de timp
cuprinsă între data aderării și data
limită stabilită prin negociere cu
Comisia Uniunii Europene, în
scopul conformării cu prevederile
directivei, în baza estimărilor de
costuri și a justificării solicitărilor).

In ceea ce
privește calitatea
apei, acest sector,
este de fapt cel
mai costisitor,
peste 50% din
totalul costurilor
de 29 de miliarde
E u r o ,
r ep r e z en t ând
c o s t u r i l e
infrastructurii din
domeniul apei.
O b i e c t i v e l e
principale ale
implementăr i i
Directivei 98/83/CE privind
calitatea apei destinate
consumului uman sunt
protejarea sănătăţii populaţiei de
efectele adverse ale oricărui tip de
contaminare a apei destinate
consumului uman și asigurarea că
apa destinată consumului uman
este sanogenă și curată..

Referitor la directivele cuprinse
în capitolul privind controlul
poluării industriale, rolul cel mai
important revine agenţilor
economici, ţinând cont de faptul
că sub incidenţa directivelor
specifice acestui sector se
regăsesc peste 90% din
activităţile antropice. Din totalul de
716 instalaţii IPPC, ce cad sub
incidenţa Directivei Consiliului
96/61/EC privind prevenirea si
controlul integrat al poluarii
(IPPC) modificată de Directiva
2003/35/CE și Directiva 2003/
87/CE, România a obţinut
perioade de tranziţie pentru 195
instalaţii cel mult până la 31
decembrie 2015, costurile totale
necesare conformării instalaţiilor
IPPC fiind estimate la 2,765
miliarde EURO. Din cei 10
operatori din judeţul Maramureș
ce desfășoară activităţi ce intră
sub incidenţa IPPC, au obţinut
perioadă de tranziţie SC

Romplumb SA și SC Transgold SA
Baia Mare până la 31 decembrie
2010 și SC Avimar SA (ferma
Seini) până la 31 decembrie
2009.

În ceea ce privește
managementul deșeurilor, în
acest sector au fost aprobate
recent, Strategia Naţională și
Planul Naţional de Gestionare a
Deșeurilor, în care sunt prezentate
principiile generale pentru
gestionarea tuturor categoriilor de
deșeuri, dar si măsurile concrete
care trebuie întreprinse pentru
gestionarea anumitor fluxuri de
deșeuri municipale, ca de
exemplu pentru deșeuri de

ambalaje, deșeuri de
echipamente electrice și
electronice, vehicule scoase din
uz, precum și pentru deșeurile
industriale, inclusiv cele
periculoase.

Implementarea Directivei
Consiliului 99/31/CE cu privire
la depozitele controlate de
deșeuri, presupune ca până la
16 iulie 2009, toate depozitele
de deșeuri nepericuloase să fie
conforme cu cerinţele Uniunii
Europene, iar cele de deșeuri
periculoase sau care depozitează
deșeuri lichide vor trebui să sisteze
depozitarea până la 31 decembrie
2006. Pentru respectarea
cerinţelor Directivei, România a
solicitat perioade de tranziţie
pentru închiderea graduală a 101
depozite municipale și
monitorizarea acestora timp de
30 de ani, precum si asigurarea
de capacităţi de depozitare
conform cu standardele Uniunii
Europene, închiderea a 23 de
iazuri pentru depozitarea
deșeurilor lichide din industria
energetică, chimică și de
prelucrare a metalelor, închiderea
a 6 iazuri de decantare din
industria minieră și depozitarea
temporară a deșeurilor industriale
periculoase, până la construirea

unei capacităţi de incinerare care
trebuie să se facă până la sfârșitul
anului 2008 si asigurarea unei
depozitări în siguranţă a acestor
deșeuri până la sfârșitul anului
2009.

In domeniul gestionării
deșeurilor municipale, în
conformitate cu angajamentele
asumate in Planul de
implementare al directivelor si
prevederile Planului Naţional de
Gestiune a Deșeurilor, în România
vor trebui să se construiască 65
depozite zonale conforme pentru
deșeuri nepericuloase (2 în judeţul
Maramureș) și să se generalizeze
sistemul de colectare selectivă la
sursă, să se construiască, de
asemenea, un număr optim de
staţii de transfer în fiecare judeţ.
Cele 8 depozite de deșeuri
municipale din judeţ se vor închide
etapizat până în anul 2017.
Iazurile de decantare active ale
CNMPN REMIN SA Baia Mare au
termen de închidere cel târziu 31
decembrie 2006, iar iazul Aurul
al SC Transgold SA Baia Mare
poate funcţiona până cel târziu 31
decembrie 2010 cu condiţia să
respecte prevederile Directivei
privind managementul sterilelor,
cu referire la concentraţia de
cianuri, din momentul în care
această Directivă va fi adoptată
în România.

In domeniul gestionării
deșeurilor în general, a mai fost
aprobată o perioada de tranziţie
etapizată, până cel târziu 31
decembrie 2013, pentru
respectarea Directivei 94/62/CE
privind ambalajele si deșeurile de
ambalaje. Se impune
generalizarea sistemului de
colectare selectivă a deșeurilor,
extinderea serviciilor de colectare
a deșeurilor la nivel rural și
dezvoltarea industriilor de
reciclare, un lucru foarte important
în acest domeniu al deșeurilor.

In același timp, până pe 31
decembrie 2008, agenţii
economici trebuie să asigure
implementarea Directivei privind
deșeurile de echipamente
electrice și electronice, colectarea
a 4 kg deșeu/locuitor/an și
asigurarea reciclării și valorificării
conform cerinţelor Directivei. In
acest sens, începând cu anul
2005, se are în vedere înfiinţarea
unui sistem de colectare comună
sau individuală a deșeurilor de
echipamente electrice și
electronice, până la sfârșitul anului

Continuare în pag. a  6-a



HERMES CONTACT6

Cafeneaua Oamenilor de Afaceri

REGLEMENTĂRILE  UNIUNII  EUROPENE
ÎN DOMENIUL  PROTECŢIEI  MEDIULUI
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2005 fiind necesară înfiinţarea a
cel puţin un punct de colectare în
fiecare judeţ, un punct de
colectare în fiecare oraș cu peste
100000 de locuitori și 6 puncte
de colectare în Municipiul
București - câte unul în fiecare
sector, iar până în iunie 2006 este
necesară înfiinţarea a cel puţin un
punct de colectare in fiecare oraș
cu peste 20000 de locuitori.

Directiva 91/271/CEE privind
epurarea apelor uzate
orășenești, modificată de
Directiva 98/15/CE stabilește o
serie de cerinţe referitoare la
sistemele de colectare, epurare
și evacuare a apelor uzate din
aglomerările urbane cu mai mult
de 2000 l.e., precum și a celor
biodegradabile provenite de la
anumite sectoare industriale. In
vederea implementării și
conformării cu prevederile
Directivei privind apele uzate
orășenești, România solicită
pentru colectarea apelor uzate
orășenești și pentru epurarea și
evacuarea apelor uzate orășenești
o perioadă de tranziţie până la 31
decembrie 2018. Sume
semnificative trebuie investite și
în judeţul Maramureș pentru
realizarea și reabilitarea

infrastructurii din staţiile de
epurare a apelor uzate și a
reţelelor de canalizare. In plus
trebuie să se asigure și servicii de
calitate corespunzătoare
populaţiei la preţuri accesibile. De
aceea, eforturile de negociere ale
României s-au îndreaptat spre
obţinerea unor condiţii cât mai
puţin stresante pentru populaţie,
pentru a fi în stare să suporte
efortul de introducere a unei
infrastructuri corespunzătoare de
calitate a apei. Pentru cele 61
aglomerări umane cu peste 2000
l.e din judeţ s-au obţinut perioade
de tranziţie etapizate, până cel
târziu 2018 pentru reţele de
canalizare și staţii de epurare.

Prevederile Directivei 2001/
80/CE privind limitarea emisiilor
anumitor poluanţi în aer
proveniţi din instalaţii mari de
ardere se adresează instalaţiilor
mari de ardere a căror putere
termică nominală este egală cu
sau mai mare decât 50 MWt,
denumite instalaţii mari de ardere
(IMA), indiferent de tipul de
combustibil folosit. Transpunerea
și implementarea Directivei 2001/
80/CE se concretizează prin: (i)
îndeplinirea obligaţiilor asumate
prin aderarea la convenţiile
internaţionale din domeniul
protecţiei calităţii aerului; (ii)

combaterea fenomenelor de
acidifiere, eutrofizare și de formare
a ozonolui troposferic; (iii)
reducerea concentraţiilor și a
nivelurilor critice ale principalilor
poluanţi responsabili cu fenomenul
de acidifiere (oxizi de sulf și azot),
până la concentraţiile și nivelele
necesare protejării sănătăţii umane
și a mediului. Calculul perioadelor
de tranziţie s-a făcut luând în
considerare termenul de 1
ianuarie 2008, prevăzut în
art.4(3) al Directivei 2001/80/CE
pentru conformarea “instalatiilor
existente” din Statele Membre,
rezultând o perioadâ de tranziţie
de maxim 6 ani, cuprinsă între 1
ianuarie 2008-31 decembrie
2013. În judeţul Maramureș nu
sunt în funcţiune instalaţii mari de
ardere.

Obiectivul principal al
Regulamentului (CEE) nr. 259/
93 privind supravegherea și
controlul transportului de
deșeuri în, dinspre și înspre
Comunitatea Europeană [17]
constă în supravegherea și
controlul transporturilor de deșeuri
destinate eliminării și valorificării.
Lungimea perioadei de tranziţie
solicitate (până la 31 december
2011) este justificată de
următoarele considerente: (i)
până la 1 ianuarie 2009,

România va realiza o capacitate
suplimentară de incinerare de
circa 63 mii de tone pe an, în care
va incepe procesarea deșeurilor
generate pe plan intern; (ii) se
consideră că până la 31
decembrie 2011, România ar
putea fi în măsură să își elimine
prin incinerare/co-incinerare o
parte din deșeurile generate.
România solicită posibilitatea să
extindă această perioadă până nu
mai târziu de 31 decembrie
2015, în conformitate cu
procedura definită de Directiva
Consiliului 75/442/CEE, așa cum
a fost modificată de Directiva 91/
156/CEE. Această cerere este în
corelaţie cu cea mai mare
perioadă de tranziţie cerută pentru
toate transporturile de deșeuri în
vederea valorificării destinate
instalaţiilor care beneficiază de o
derogare temporară de la anumite
prevederi ale Directivei 96/61/CE
privind prevenirea si controlul
integrat al poluării (IPPC), ale
Directivei 2001/80/CE privind
limitarea emisiilor anumitor
poluanţi în aer proveniţi de la
instalaţiile mari de ardere și
Directivei 2000/76/CE privind
incinerarea deseurilor.

Angela MICHNEA - director
executiv Agenţia de Protecţie a
Mediului Maramureș

În data de  1 iunie 2005, în organizarea
Camerei de Comerţ și Industrie, Primăria
Sighetu-Marmaţiei și a Inspectoratului de
Concurenţă Maramureș, la Sighetu-Marmaţiei
s-a desfășurat în cadrul  CAFENELEI
OAMENILOR DE AFACERI seminarul având
ca tema: “CONCURENŢA – naște
bunăstare”.

Seminarul a reunit peste 15 reprezentanţi
ai societăţilor comerciale interesaţi de
tematica supusă dezbaterii , reprezentanţi ai
autorităţilor locale și mass media.

Întâlnirea a fost deschisă de către
vicepreședintele C.C.I MARAMUREȘ, d-na.
Maria Morcovescu, care a mulţumit
participanţilor pentru prezenţă, cu această
întâlnire continuând ciclul de seminarii,
conferinţe și dezbateri interactive pe cele 31
de capitole sub sloganul “Uniunea
Europeană vine la tine acasă”, temă
dezbătută în cadrul acestui seminar făcând
parte din capitolul 6, politica în domeniul
concurenţei.

Prin aceste dezbateri, care vor cuprinde

 “UNIUNEA EUROPEANĂ VINE LA TINE ACASĂ”
CICLUL TEMATIC

întreg anul 2005, dar și anul 2006, se dorește
pregătirea mediului de afaceri pentru
intrarea în Uniunea Europeană.

În continuare a luat cuvântul dl. Octavian
Bandula, Inspector coordonator în cadrul
INSPECTORATULUI DE CONCURENŢĂ
MARAMUREȘ.

S-a făcut o prezentare privind concurenţa,
ajutorul de stat și implicaţiile activităţii
Consiliului Concurenţei asupra activităţii
economice în general și a pieţii românești.

Un sistem eficace al protectiei concurentei
va constitui un semnal pozitiv pentru
partenerii străini. Un sistem legislativ corect
aplicat care protejează noii veniţi pe o piaţă
contra abuzurilor potenţiale este de natură
să încurajeze investiţiile străine atât de
necesare dezvoltării. Adaptarea legislaţiei de
concurenţă și de ajutor de stat la prevederile
legislaţiei comunitare are rolul de a asigura
accesul facil al investitorilor străini în
economia românească și de a pregăti accesul
firmelor românești pe piaţa UE.

Concurenţa este percepută ca o provocare

în orice domeniu și inseamnă, în sens larg,
întrecere, măsurare de forţe. Participarea la
întrecere presupune, din partea celor care se
înfruntă, antrenament continuu.Pentru a fi
validată și comensurată, întrecerea trebuie să
se supună unor reguli unanim acceptate, atât
de cei care se întrec, cât și de cei care asistă
sau arbitrează. Concurenţa joacă un rol
determinant în garantarea bunăstării
consumatorilor. Garantarea bunăstării se face
prin repartiţii optime a resurselor, asigură o
motivaţie puternică privind creșterea
eficienţei producţiei, creșterea nivelului
tehnic și calitativ al producţiei cu eliminarea
profiturilor excedentare .

Rolul Consiliului Concurenţei este de a fi
în primul rând un “arbitru” faţă de toţi actorii
mediului economic, veghează la respectarea
regulilor jocului pe piaţă și sancţionează
devierile de la un comportament concurenţial
normal.

Continuare în pag. a  7-a
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Legea concurenţei nr.21/1996 modificată
și completată prin OUG 121/2003 este
considerată armonizată cu legislaţia
comunitară. Există 3 mari capitole la care se
referă: înţelegeri anticoncurenţiale, abuz de
poziţie dominantă și concentrările economice.

Din punct de vedere economic înţelegerile,
poziţia dominantă și concentrările oferă unei
firme sau asociaţii de firme, capacitatea de a
întreprinde diferite acţiuni cu scopul de a
ridica preţurile de vânzare peste preţul
practicat de concurenţii ei și de a limita
producţia pentru a susţine acest preţ ridicat.

Pentru nerespectarea prevederilor cuprinse
în această lege, societăţile comerciale pot fi
sancţionate cu amenzi cuprinse între 1% și
10% din cifra de afaceri.

Adaptarea legislaţiei de concurenţă și de
ajutor de stat la prevederile legislaţiei
comunitare are rolul de a asigura accesul
facil al investitorilor străini în economia
românească și de a pregăti accesul firmelor
românești pe piaţa UE.

Ajutorul de stat înseamnă orice măsură de
sprijin, indiferent de formă, din surse de stat,
acordat de autorităţi publice sau de alte
organisme care le administrează in numele
statului.

Intervenţia statului în economie, de natura
acordării ajutoarelor de stat poate îmbracă

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.

Ajutoarele se împart în trei categorii:
compatibile – care sunt ajutoare cu caracter
social, acordate consumatorilor individuali;

care pot fi compatibile – ajutoare pentru IMM-
uri, pentru dezvoltarea regională, ceea ce ne
interesează în mod special, având în judeţul
Maramureș cele două zone defavorizate: Baia
Mare cu împrejurimile și Vișeu-Borșa și

interzise – ajutoare pentru export, pentru
compensarea pierderilor rezultate din
activitatea întreprinderilor.

Ajutoarele de stat se vor acorda și după
data aderării la Uniunea Europeană, Ele
vor fi aprobate direct de către Comisia
Europeană de la Bruxelles, însă vor
trebui să îndeplinească întocmai
condiţiile impuse de regulamente.

Orice ajutor de stat, sub orice formă
și indiferent de beneficiar, trebuie să fie
autorizat de către Consiliul Concurenţei.

Pentru alte lămuriri în domeniul
concurenţei , cei interesaţi pot contacta
Inspectoratul de Concurenţă Maramureș
la adresa Baia Mare, B-dul

Independenţei nr. 2B, tel/fax 0262-219969,
site www.consiliulconcurentei.ro .

Pentru a fi cunoscute și dezbătute și
celelalte capitole privitoare la integrarea
României în U.E., Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș va organiza în fiecare
lună 1-2 prezentări. Pentru familiarizarea cu
glosarul capitolelor, în fiecare număr al
buletinului lunar Hermes Contact vor fi
prezentate 3-4 capitole, sau se poate accesa
site-ul CC.I. Maramureș, www.ccimm.ro .

În data de  16 iunie 2005, în
organizarea Camerei de Comerţ
și Industrie Maramureș în
parteneriat cu Programul
Naţiunilor Unite pentru
Dezvoltare – Proiectul de
Eficienţă Energetică UNDP/GEF*,
la Centrul de Instruire și
Marketing al CCI Maramureș
din Baia Mare s-a desfășurat în
cadrul CAFENELEI OAMENILOR
DE AFACERI seminarul având ca
tematică: “Proiecte de investiţii
pentru Eficienţă Energetică”

Intâlnirea a fost mediată de
către d-nul Gheorghe Marcaș,
președintele C.C.I. Maramureș și
s-a desfășurat în prezenţa a peste
30 de reprezentanţi ai societăţilor
comerciale, primăriilor, instituţiilor
bancare și ai mass-mediei locale.

În cadrul seminarului au fost
prezentate următoarele tematici:

 -Sumar legislativ privind
Eficienţa Energetică  - Dl. Coriolan
Rus –coordonatorul Filialei Oradea
a  Agenţiei Române pentru
Conservarea Energiei ;

- Eficienţa Energetică –Idee–
Proiect–Finanţare–Implementare
– D-na Laura Radulescu– director
Informare-Comunicare din cadrul

Proiecte de investiţii pentru Eficienţă Energetică
UNDP/GEF

- Surse de finanţare pentru
proiectele de eficienţă energetică
și Sistemul bancar și finanţarea
eficienţei energetice –D-na
Ștefania Racolţa– director în relaţii
cu instituţiile bancare în cadrul
UNDP/GEF

Dezbaterea publică a temelor
mai sus menţionate a avut ca
scop familiarizarea consumatorilor
de energie cu modalităţile de
dezvoltare și finanţare
a proiectelor de
eficienţă energetică.
Societăţile comerciale
trebuie să cunoască
atât legislaţia în
domeniul eficienţei
energetice, cât și
p r o g r a m e l e
internaţionale care
oferă asistenţă pentru
i m p l e m e n t a r e a
proiectelor care le
vizează. Proiectul de
Eficienţă Energetică UNDP/GEF*,
finanţat de Fondul Global de
Mediu și Banca Mondială are
drept scop principal stimularea
investiţiilor în eficienţă energetică
și se va derula până la sfârșitul

anului 2006.
Instrumentele de care dispune

sunt de tipul finanţare
nerambursabilă și se diferenţiază
pe categorii de consumatori:

- pentru sectorul public – oferă
atât asistenţă tehnică gratuită cât
și o contribuţie directă
nerambursabilă (în limita a 20%
din valoarea investiţiei dar nu mai
mult de 50,000 USD)

- pentru sectorul privat – oferă

asistentă tehnică gratuită.
Asistenţa oferită constă în

finanţarea Studiilor de Soluţie sau
de Fezabilitate, care sunt realizate
de firme de consultanţă
specializate. Împreună cu cei care

solicită asistenţa, se elaborează
Termenii de Referinţă, se
organizează licitaţia si se alege cel
mai potrivit consultant folosind o
procedura de selecţie competitivă
care ia în considerare regulile
Naţiunilor Unite.

Aditional, echipa de proiect
formată din experţi din
sectoarele financiar, bancar și
de eficienţă energetică, poate
oferi consultanţă de
specialitate și asistenţă în
identificarea surselor de
finanţare comercială.

 Toate serviciile experţilor oferite
de PNUD/GEF sunt gratuite și
consultanţa oferită de echipa de
proiect este imparţială si
echidistantă.

Companiile beneficiare ale
acestui program sunt in special
marii consumatori de energie (din
orice tip de industrie), viabile/
solvabile din punct de vedere
financiar si totodata dispuse sa
contracteze finanţare comercială
pentru a realiza proiectul de
investiţii.

Pentru informatii suplimentare,
cei interesati pot vizita site-ul
www.energie.undp.ro .
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În data de  22 iunie 2005, în
organizarea Camerei de Comerţ și
Industrie Maramureș și a Agenţiei
Naţionale pentru Întreprinderile Mici
și Mijlocii și Cooperaţie (ANIMMC),
la Centrul de Instruire și Marketing
al C.C.I. Maramureș s-a desfășurat
în cadrul CAFENELEI
OAMENILOR DE AFACERI
seminarul având ca temă: “Surse de
finanţare pentru Întreprinderile Mici
și Mijlocii”.

Seminarul a reunit peste 35 de
reprezentanţi ai societăţilor
comerciale, primăriilor și ai mass-
mediei locale interesaţi de tematica
supusă dezbaterii . Aceasta întâlnire
face parte din ciclul tematic
“Uniunea Europeană vine la tine
acasă”, având ca scop pregătirea
mediului de afaceri pentru aderarea
la U.E.

Întâlnirea a fost mediată de către
președintele C.C.I Maramureș, dl.
Gheorghe Marcaș. Din partea
ANIMMC au fost prezente doamnele
Mariana Drăgoi și Mihaela Cristea ,
experţi în cadrul instituţiei
menţionate, care au adus la
cunoștinţă celor prezenţi programele
de finanţare pe perioada 2002-2008
, care vizează IMM-urile, persoanele
fizice – comercianţii, asociaţiile
familiale și tinerii, în general.

S-au trecut în revistă condiţiile de

Surse de Finanţare pentru
Întreprinderile Mici și Mijlocii

participare și modul de accesare al
următoarelor programe :

- Programul naţional multianual
pe perioada 2002-2005 de  sprijinire
a IMM în dezvoltarea exportului

- Programul naţional multianual
pe perioada 2005- 2008  pentru
susţinerea accesului
microintreprinderilor și a
întreprinderilor mici la
servicii de instruire și
consultanţă

- Programul pentru
organizarea Targului
Întreprinderilor Mici și
Mijlocii TIMM 2005

- Programul naţional
multianual pe perioada
2005-2008 de susţinere a
investiţiilor realizate de
către întreprinderi nou-
înfiinţate și microîntreprinderi,
precum și a investiţiilor de
modernizare/ retehnologizare a
întreprinderilor mici și mijlocii

- Programul privind dezvoltarea
abilităţilor antreprenoriale în rândul
tinerilor și facilitarea accesului
acestora la finanţare START

- Programul naţional pentru
susţinerea meștesugurilor și
artizanatului

- Programul pentru informarea și
educarea comercianţilor

Prezentăm în cele ce urmează

unul din programele dezbătute,
programul naţional multianual pe
perioada 2005-2008 de susţinere a
investiţiilor realizate de către
întreprinderi nou-înfiinţate și
microîntreprinderi, precum și a
investiţiilor de modernizare/
retehnologizare a întreprinderilor
mici și mijlocii.

Beneficiarii eligibili:
microîntreprinderile, întreprinderile
mici și mijlocii, precum și
întreprinderile nou înfiinţate care
solicită finanţare pentru activităţi
prevăzute în obiectul de activitate și
se încadrează într-unul din sectoarele
economice prioritare, prevăzute ca
eligibile în cadrul programului

Valoarea alocaţiei financiare
nerambursabile

- Se vor acorda finanţări
nerambursabile de până la 40% din
valoarea proiectului de investiţii, dar

nu mai mult decât echivalentul în lei
a 50.000 Euro, în cazul
întreprinderilor mici și mijlocii
existente și nu mai mult decât
echivalentul în lei a 10.000 Euro
pentru întreprinderi nou-înfiinţate și
microîntreprinderi, exclusiv taxa pe
valoarea adăugată, corelate cu
acordarea de credite de completare
prin banca comercială derulatoare.

- Contribuţia creditului bancar
de completare este de minimum 45
% din valoarea proiectului de
investiţie.

- Contribuţia proprie a
beneficiarului trebuie să fie de
minimum 15% din valoarea
proiectului de investiţie, în natură sau
în numerar.

Activităţi eligibile
- AFN poate fi utilizată pentru

achiziţionarea de active corporale și
ne-corporale, de tipul teren, clădiri,
construcţii, mașini, utilaje și
echipamente, mijloace de transport
mărfuri, brevete de invenţie / licenţe,
dar și pentru reconstrucţia,
extinderea sau modernizarea de
active corporale direct legate de
realizarea proiectului de investiţii.

- Se pot finanţa numai achiziţiile
de mașini, utilaje, echipamente,
mijloace de transport marfuri care
sunt noi.

Detalii cu privire la toate
programele de finanţare care au fost
prezentate în cadrul seminarului se
pot obţine apelând la C.C.I.
Maramureș, tel. 221510, e-mail
cci_mm@ccimm.ro.

  Membrii CCI Maramureș se prezintă:

Din activitatea Asociaţiei Patronilor din Morărit,

Panificaţie și Produse Făinoase Maramureș
În prima jumătate a anului 2005, Asociaţia

Patronilor din Morărit, Panificaţie și Produse
Făinoase din judeţul Maramureș și-a axat
activitatea pe promovarea principiilor etice și
morale în domeniul producerii și desfacerii
produselor, apărând tradiţiile producătorilor și
din domeniu și luptând împotriva concurenţei
neloiale în rândul asociaţilor dar și împotriva
producătorilor neînscriși în asociaţie. În cadrul
acestei preocupări, se situează elaborarea
Codului de etică și deontologie supus discuţiei
în luna martie a.c. rediscutat pe parcursul
lunilor următoare, urmând a fi definitivată
comisia de disciplină care să accentueze
măsurile coercitive stipulate în Cod. Pentru
întărirea măsurilor etice, stabilite în cod,
coroborate cu dispoziţiile Legii concurenţei nr.
21-1996 s-a colaborat cu Inspecţia Judeţeană
a Concurenţei, reprezentantul acestuia
expunând principiile concurenţei loiale în faţa
membrilor asociaţiei.

În spiritul colaborării cu asociaţii sanitare din
alte ţări și mai ales în ideea preluării experienţei
acestora în domeniul morăritului și panificaţiei,
s-a organizat – cu ajutorul Camerei de Comerţ
și Industrie din Maramureș și Szolnok (Ungaria)
un schimb de experienţă cu asociaţia similară
din Szolnok, întâlnire care a permis
cunoașterea activităţii din ţara vecină, nivelul
utilării instalaţiilor, dar mai ales, modul de
organizare.

Preocuparea conducerii Asociaţiei pentru
pregătirea profesională a angajaţilor din
societăţile asociate s-a manifestat prin
propunerea făcută la Direcţia Generală de
Agricultură Maramureș, de organizare a unor
cursuri de morari, brutari și patiseri, propunerile
noastre fiind vizate favorabil din Ministerul
Agriculturii, cursurile urmând a începe în luna
iulie a.c.

De asemenea, în colaborare cu Camera de
Comerţ și Industrie Maramureș, sunt iniţiate

instruiri de formare a auditorilor interni în
domeniul ISO și H.A.C.C.P. care vor contribui
la mărirea calităţii în producţie.

În această perioadă, au avut loc adunări
lunare ale membrilor asociaţiei, ocazie de
discutare a problemelor preţului de cost al
producţiei, iniţierea de acţiuni comune privind
aprovizionarea cu materie primă și materii
auxiliare, organizarea de participare la expoziţii
și măsuri disciplinare ce au trebuit luate
împotriva unor membri.

Presa locală a fost periodic informată despre
activitatea asociaţiei, prin purtătorul de cuvânt
al ei.

Conform bugetului de venituri și cheltuieli
aprobat pe acest an, încasările pe 6 luni din
cotizaţii ale membrilor s-au realizat într-un
procent de 52% faţă de prevederea anuală iar
cheltuielile – 50% din suma prevăzută a se
cheltui în 2005.

Preocupaţi de atragerea în asociaţie și a altor
membri, iar primele 6 luni ale acestui an,
numărul asociaţilor a crescut la 34, cu
perspective continue de creștere.

ing. Maria Pop - Președinte
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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 13
Politici sociale și de ocuparea forţei de

muncă

Politica socială și de ocupare a forţei de
muncă se referă atât la domenii în care există
o legislaţie secundară substanţiala la nivelul
UE, cum ar fi cel al sănătăţii și siguranţei
publice, legislaţiei muncii, egalităţii dintre femei
și bărbaţi, cât și la domenii în care politici
convergente sunt pe punctul de a fi elaborate
pe baza prevederilor Tratatului CE, respectiv în
domeniul dialogului social, ocupării forţei de
muncă, protecţiei sociale, etc. În aceste
domenii, nu există obligaţii legale având ca
obiect punerea în practică de măsuri precise,
ci doar obligaţia generală foarte importantă de
a coordona politicile din domeniu în vederea
dezvoltării unui cadru social omogen, în
concordanţă cu principiile și reglementările din
Tratatul UE.

Legislaţia muncii:
Pentru a armoniza unele aspecte în ceea ce

privește legislaţia muncii la nivel european, au
fost adoptate Directive în următoarele domenii:
disponibilizări colective, prezervarea drepturilor
angajaţilor în cazul preluărilor de firme, obligaţia
angajatorului de a informa angajaţii despre
condiţiile aplicabile contractului de muncă,
garanţii pentru angajaţi în cazul insolvabilităţii
angajatorului, redistribuirea lucrătorilor și
organizarea timpului de lucru.

Egalitatea de șansă pentru femei și bărbaţi
Tratatul de la Amsterdam a adăugat pe lista

obiectivelor UE și egalitatea de șansă pentru
femei și bărbaţi, accentuând faptul că în toate
activităţile sale ea trebuie să urmărească
eliminarea inegalităţilor, și să promoveze
egalitatea între femei și bărbaţi. În special noul
Art. 141 din Tratatul CE aduce un sprijin în plus
tratamentului și șanselor egale acordate
bărbaţilor și femeilor. Punerea în practică a
acestor reglementări a fost subliniată și în
Strategia Cadru UE privitoare la egalitatea între
sexe (2001 - 2005), cuprinzând analizarea și
planificarea politicilor din domeniu, colectarea
datelor statistice, precum și programe de
pregătire și de conștientizare a actorilor cheie.

De asemenea, legislaţia din domeniu este
folosită pentru a asigura un tratament egal, în
special prin interzicerea discriminării sexuale.
Mare parte din legislaţia curentă se referă la
următoarele domenii: tratament egal la
angajare, securitate socială, scheme de
securitate socială pe domenii de activitate,
concediu parental, protecţia femeilor
însărcinate, a celor care tocmai au născut și a
celor care alăptează.

Anti discriminarea
Prin intrarea în vigoare a noului Articol 13 din

Tratatul CE, introdus prin Tratatul de la
Amsterdam, UE are puterea de a combate
discriminarea referitoare la sex, rasă sau origine
etnică, religie și credinţă, handicap, vârstă și
orientare sexuală, atât în domenii legate de
ocuparea forţei de muncă, cât și în alte domenii.

Cadrul legislativ comunitar include acum

Directiva 2000/43/EC care interzice
discriminarea rasială și etnică în domeniile
ocupării forţei de muncă, educaţiei, securităţii
sociale și îngrijirii medicale, accesului la bunuri,
servicii și locuinţe, precum și Directiva 2000/
78/EC care interzice discriminarea în ocuparea
forţei de muncă referitoare la religie și credinţă,
handicap, vârstă și orientare sexuală. A fost
definit un Program Comunitar de Acţiune pentru
promovarea studierii discriminării, precum și a
schimburilor de experienţă și de bune practici
între statele membre.

Sănătatea și siguranţa la locul de muncă
Actul Unic European a impulsionat politica

socială în special în domeniul sănătăţii și
siguranţei la locul de muncă. Acquis-ul în acest
domeniu are ca obiectiv armonizarea
reglementărilor relevante la nivelul Uniunii
Europene, prin intermediul Directivelor ce
stabilesc standarde minime în domeniul
sănătăţii și siguranţei la locul de muncă.
Alinierea la acquis-ul comunitar în domeniul
sănătăţii și siguranţei publice este esenţială
pentru a avea, spre exemplu, mai puţine
accidente, boli și traume legate de locul de
muncă. Pentru a atinge acest obiectiv,
transpunerea și aplicarea în totatlitate a
legislaţiei europene din domeniul sănătăţii și
siguranţei la locul de muncă trebuie să fie
însoţită de funcţionarea eficientă a instituţiilor
cu atribuţii în domeniul inspecţiei muncii.
Protecţia socială

Pentru Uniunea Europenă, o cooperare
evolutivă care să promoveze un sistem eficient
de protecţie socială este un element important
pentru situaţia de ansamblu din domeniul
ocupării forţei de muncă și cel social. În timp
ce realizarea și organizarea sistemelor de
securitate socială cade în sarcina fiecărui stat
membru, UE cere ca aceste sisteme să aibă
capacitatea de a se dezvolta și funcţiona în
mod sustenabil și universal aplicabil, în
concordanţă cu obiectivele Tratatului. Sistemele
ţărilor candidate trebuie, de asemenea, să fie
capabile să se coordoneze cu sistemele ce
funcţionează în prezent în UE, care la rândul lor
sunt în plin proces de dezvoltare și reformă.

Dialogul social
Tratatul prevede că dialogul social trebuie să

fie promovat, și acordă puteri suplimentare
partenerilor sociali. De aceea, ţările candidate
sunt invitate să confirme că dialogului social îi
este acordată importanţa necesară și că
partenerii sociali sunt suficient de puternici
pentru a-și îndeplini responsabilităţile la nivelul
UE și naţional, precum și daca aceștia sunt
consultaţi la elaborarea proiectelor legislative
cu privire la preluarea acquis-ului din domeniul
politicii sociale și de ocupare a forţei de muncă.

Tratatul de la Amsterdam acordă partenerilor
sociali un rol central în realizarea și aplicarea
politicii sociale comunitare. De aceea,
dezvoltarea nu numai a structurilor tripartite, ci
și a unui dialog social autonom, bipartit,
reprezintă un aspect foarte important al viitoarei
implicări a partenerilor sociali din ţările candidate
în dialogul social la nivel european și naţional.

Ocuparea forţei de muncă
Ţările candidate vor coopera cu UE în ceea

ce privește Analiza Politicii de Ocupare a Forţei
de Muncă. Ele sunt invitate să aibă în vedere
următoarele probleme:

1. îmbunătăţirea funcţionarii pieţei muncii,
astfel încât să se asigure că oferta de forţă de
muncă corespunde în mod eficient cererii de
pe piaţa internă, precum și măsurile introduse
pentru susţinerea acestui proces;

2. rapiditatea și consistenta reformelor din
domeniul politicii de ocupare și a transformărilor
pieţei muncii, astfel încât să permită participarea
la Piaţa Unică;

3. aplicarea politicilor și măsurilor necesare
pentru pregătirea populaţiei apte de lucru,
nespecializată sau specializată în mod
necorespunzător pentru o economie de piaţă;

4. gradul de pregătire al structurilor politicii
ocupării forţei de muncă și al sistemelor derivate
pentru a asigura aplicarea Strategiei de Ocupare
a Forţei de Muncă.
Acquis-ul include și Fondul Social European
(FSE), programele comunitare din domeniul
sănătăţii publice desfășurate de Comunitatea
Europeană a Cărbunelui și Oţelului, un
Regulament al Consiliului UE cu privire la Centrul
European de Monitorizare a Rasismului și
Xenofobiei, precum și măsurile privind crearea
/ gestionarea Fundaţiei Europene pentru
Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă și de Muncă.

Sănătate publică
Articol 152 din noul Tratat stipulează că

trebuie să fie asigurat un nivel ridicat de protecţie
a sănătăţii în procesul de definire și aplicare a
tuturor politicilor și activităţilor comunitare. În
concordanţă cu el, UE acordă o importanţă
deosebită asigurării unui înalt nivel de protecţie
a sănătăţii umane. Pentru a asigura protecţia
sănătăţii publice, UE a emis și o serie de
directive în domeniul produselor pe bază de
tutun și al publicităţii lor.

Instituţiile cerute, în mod explicit, de
acquis

Deoarece punerea în aplicare a acquis-ului
cade în sarcina statelor membre și prevede
structuri administrative și juridice la nivel
naţional, ţările candidate trebuie să fie capabile
să pună în aplicare acquis prin intermediul unor
sisteme juridice și administrative similare cu cele
din Statele Membre.

Punerea în practică / aplicarea efectivă
reprezintă responsabilitatea statelor membre și
necesită structuri juridice și administrative la
nivel naţional, precum și cooperarea actorilor
cheie. Tratatul de la Amsterdam acordă
partenerilor sociali un rol central în elaborarea
și punerea în practică a politicii sociale
comunitare.

România a deschis acest capitol în a doua
jumătate a anului 2001 și l-a închis în prima
jumătate a anului 2002, fără să ceară perioade
de tranziţie sau derogări.

(Informaţiile au fost preluate de pe site-ul
Delegaţiei Comisiei Europene în România
www.infoeuropa.ro)
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O.R.C. Maramureș ne informează
În perioada 01.01.1991 – 31.05.2005,

în Registrul Comerţului Maramureș s-au
efectuat 103.182 operaţiuni, din care
43.054 înmatriculări, 55.050 menţiuni,
5.078 radieri.

Ponderea înmatriculărilor o constituie
S.R.L. 14.680 (49,29%) și persoane
fizice autorizate în baza Legii nr. 300/
2004 (AF/PF) 12.920 (43,38%).

În intervalul 01.05.2005 –
31.05.2005, s-au efectuat 1956
operaţiuni, din care 374 înmatriculări,
1474 menţiuni și 108 radieri, adică mai
multe cu 1339 decât în aceeași perioadă
a anului 2004.

Capitalul străin investit în judeţ în
perioada 01.01.1991 – 31.05.2005 este
de 61.815.775 USD și 89.763.505.269
lei la un număr de 1.413 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, Austria.
În luna mai 2005 numărul societăţilor

cu aport de capital străin constituite, a
fost 17, iar volumul capitalului străin
investit în această perioadă a fost de
162.944.000 lei.

În luna aprilie 2005 s-au operat 108
radieri, din care 96 AF/PF, 10 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.

Numărul societăţilor dizolvate în
judeţul Maramureș este de 4.077.
Împotriva măsurii de dizolvare s-a
declarat recurs în 1.009 cazuri.

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 11.793 societăţi comerciale, cu
obligaţia depunerii situaţiei financiare
anuale pe anul 2003, s-au conformat
5.121 societăţi, ceea ce reprezintă
43,42%.

Pe anul 2004, din 11.736 societăţi
comerciale, au depus situaţiile financiare
4.598 societăţi, ceea ce reprezintă
39,18%. Nedepunerea situaţiei
financiare anuale în termen de 6 luni de
la expirarea termenului atrage după sine
dizolvarea societăţii conform art. 237 din
Legea 31/1990.

Maria Kelemen - director ORC
Maramureș

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

în luna în luna în luna în luna în luna aprilieaprilieaprilieaprilieaprilie și perioada 1.I.-3 și perioada 1.I.-3 și perioada 1.I.-3 și perioada 1.I.-3 și perioada 1.I.-300000.I.I.I.I.IVVVVV.2005.2005.2005.2005.2005
Producţia industrială realizată în

perioada 1.I-30.IV.2005, comparativ cu
perioada similară din anul 2004, a fost
mai mare  cu 0,1%  în volum absolut.

Volumul cifrei de afaceri totale (cifra de
afaceri totala provine atât din activitatea
principală, cât și din activităţile secundare
ale întreprinderilor cu profil industrial) a
întreprinderilor cu activitate principală de
industrie în perioada 1.I - 31.III.2005, a
fost mai mic, cu 7,5% fata de aceeași
perioadă din anul 2004.

Investiţiile realizate în trimestrul I 2005
au înregistrat o creștere de 38,6% faţă
de perioada corespunzătoare din anul
precedent.

Lucrările de construcţii realizate în
trimestrul I 2005 au scăzut cu 16,4% faţă
de perioada similară din anul 2004.

Numărul pasagerilor transportaţi a
crescut în trimestrul I 2005 cu 0,9% faţă
de aceeași perioadă din anul 2004, iar la
parcursul pasagerilor transportaţi s-a
înregistrat o creștere de 0,1%.

Exporturile și importurile de mărfuri
realizate în perioada 1.I-30.IV. 2005 faţă
de perioada corespunzătoare din anul
2004, au fost mai mari cu 28,4%,
respectiv 23,7%.

Volumul cifrei de afaceri a
întreprinderilor cu activitate principală de
comerţ cu amanuntul a crescut în
perioada 1.I. – 31.III.2005 cu 1,5% faţă
de cel obţinut în perioada
corespunzătoare din anul 2004.

Comparativ cu perioada similară din
anul 2004, volumul cifrei de afaceri
realizată din vânzările de produse
alimentare a fost mai mare cu 10,7%,
dar mai mic cu 8,0% din vânzarile 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  în perioada
1.I. - 31.III.2005, sub nivelul  înregistrat
în aceeași perioadă din anul 2004, cu
19,4%.

   Cifra de afaceri obţinută din vânzarile
de autovehicule, motociclete,

piese de schimb și accesorii aferente,
întreţinerea și repararea    autovehiculelor
a fost mai mare cu 19,8% în comparaţie
cu perioada 1.I.-31.III.2004, iar cifra de
afaceri obţinută din vânzarea de carburanţi
a fost mai mică cu 42,1% faţă de perioada

corespunzătoare din anul 2004.
Cifra de afaceri din activitatea de servicii

de piaţă prestate populaţiei a înregistrat
în perioada 1.I - 31.III.2005 o creștere
de 2,2% faţă de perioada similară din anul
2004.

Câștigul salarial mediu nominal brut în
luna aprilie 2005 a crescut cu 9,1%, iar
câștigul salarial mediu nominal net a fost
mai mare cu 7,9% comparativ cu luna
martie 2005.

Raportul dintre indicele câștigului
salarial mediu nominal net și indicele
preţurilor de consum, în luna aprilie 2005,
a fost de 106,0% faţă de luna precedentă,
de 90,0% faţă de decembrie 2004 și de
66,9% comparativ cu luna octombrie
1990.

· Preţurile de consum al populaţiei, pe
tară, în luna aprilie 2005 au crescut cu
1,8% faţă de luna precedentă și cu 10,0%
faţă de luna aprilie 2004. În raport cu
luna decembrie 2004, rata inflaţiei a fost
de 3,5%, ceea ce corespunde unei medii
lunare de 0,9%, comparativ cu 0,7%  în
aceeași perioadă din anul 2004.

· Numarul șomerilor înregistraţi la
sfârsitul lunii aprilie 2005 era de 8.380
persoane, în scădere cu 96 persoane faţă
de luna precedentă, iar rata șomajului a
fost de 4,0% (4,1% în luna precedentă)
și de 3,4% pentru femei (3,5% în luna
precedentă).
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Breviar juridic - acte normative publicate în M.O.
� Legea nr. 101/03.05.2005 privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2005
pentru modificarea alin. (1) al art. 6 din Legea
nr. 348/2004 privind denominarea monedei
naţionale (M.O. nr. 378/05.05.2005)
� Ordinul nr. 143/2005 al Ministrului
Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și nr.
610/2005 al Ministrului Administraţiilor
Publice și Internelor privind definirea și
caracterizarea spaţiului rural (pentru programul
SAPARD) (M.O. nr. 382/06.05.2005)
� Circulara Băncii Naţionale a României nr.
14/21.04.2005 privind punerea în circulaţie
a bancnotelor și monedelor, emisiunea 2005
(M.O. nr. 384/06.05.2005)
� Ordinul nr. 3993/28.04.2005 al ministrului
educaţiei și cercetării privind constituirea
Registrului naţional al experţilor în învăţământul
superior și cercetare (M.O. nr. 385/
06.05.2005)
� Republicarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/
2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv
pașnice a energiei nucleare (M.O. nr. 388/
09.05.2005)
� Hotărârea Guvernului nr. 364/28.04.2005
privind aprobarea Strategiei Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Consumatorului în
perioada 2005-2008 (M.O. nr. 392/
10.05.2005)
� Hotărârea Guvernului nr. 364/28.04.2005
privind aprobarea Strategiei Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Consumatorului în
perioada 2005 – 2008 (M.O. nr. 392/
10.05.2005)
� Hotărârea Guvernului nr. 368/28.04.2005
privind aprobarea Programului de Cercetare de
Excelenţă – CEEX (M.O. nr. 392/10.05.2005)
� Hotărârea Guvernului nr. 349/21.04.2005
privind depozitarea deșeurilor (M.O. nr. 394/
10.05.2005)
� Ordinul nr. 3328/2005 al Ministrului
Educaţiei și Cercetării și nr. 80/2005 al
Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale și
Familiei, pentru modificarea și completarea
Metodologiei de autorizare a furnizorilor de
formare profesională a adulţilor, aprobată prin
Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale
și familiei și al ministrului educaţiei, cercetării
și tineretului nr. 353/5202/2003 (M.O. nr.
394/10.05.2005)
� Hotărârea Guvernului nr. 384/28.04.2005
privind organizarea și funcţionarea Autorităţii
Naţionale pentru Tineret (M.O. nr. 395/
10.05.2005)
� Decizia președintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. 140/2005 pentru
aprobarea modalităţilor de restituire a sumelor
de la Fondul Unic de asigurări de sănătate și
acordarea dobânzilor pentru sumele restituite
cu depășirea termenului legal (M.O. nr. 396/
11.05.2005)
� Hotărârea Guvernului nr. 352/21.04.2005
privind modificarea și completarea H.G. nr.
183/2002 pentru aprobarea unor norme
privind condiţiile de descărcare în mediul
acvatic a apelor uzate (M.O. nr. 398/
11.05.2005)
� Hotărârea Guvernului nr. 353/21.04.2005
pentru modificarea unor dispoziţii legale în
domeniul serviciilor publice de gospodărie
comunală (M.O. nr. 399/11.05.2005)
� Ordinul nr. 620/29.04.2005 al ministrului
transporturilor, construcţiilor și turismului cu
privire la implementarea și util izarea
eurocodurilor pentru construcţii (M.O. nr. 399/
11.05.2005)
� Circulara nr. 15/05.05.2005 a B.N.R.
privind rata dobânzii de referinţă a Băncii
Naţionale pe luna mai 2005 (7,96%) (M.O.

nr. 401/12.05.2005)
� Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.
557/2005 pentru modificarea și completarea
Ordinului 1849/2003 privind personalizarea
formularelor tipizate cu regim special, comune
pe economie, cu modificările și completările
ulterioare (M.O. nr. 404/13.05.2005)
� Ordinul nr. 583/06.05.2005 al Ministrului
Finanţelor Publice pentru stabilirea Procedurii
de implementare a prevederilor art. 32-38 din
Ordonanţa Guvernului nr. 59/2003 privind
unele categorii de bunuri scutite de la plata
datoriei vamale, aprobată și modificată prin
Legea nr. 545/2003, cu modificările și
completările ulterioare (M.O. ne. 404/
13.05.2005)
� Ordinul nr. 3861/13.04.2005 al ministrului
educaţiei și cercetării privind înfiinţarea
programelor de cercetare postdoctorală (M.O.
nr. 407/13.05.2005)
� Ordinul nr. 520/2005 al ministrului
finanţelor publice, pentru aprobarea
Instrucţiunilor de cercetare a erorilor materiale
din deconturile de taxă pe valoare adăugată
(M.O. nr. 408/13.05.2005)
� Ordinul nr. 78/2005 al Consil iului
Concurenţei pentru aprobarea Instrucţiunilor
de individualizare a sancţiunilor la Legea
Concurenţei (M.O. nr. 409/16.05.2005)
� Ordinul nr. 591/C al ministrului justiţiei
privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcţionare a Registrului
Comerţului (M.O. nr. 410 BIS/16.05.2005)
� Hotărârea Guvernului nr. 420/12.05.2005
privind înfiinţarea și funcţionarea Punctului
Naţional de Contact pentru aplicarea
recomandărilor propuse de Organizaţia pentru
Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în
Ghidul pentru Întreprinderi Multinaţionale
(M.O. nr. 411/18.05.2005)
� Ordinul nr. 545/28.04.2005 al ministrului
finanţelor publice privind deciziile de impunere
anuală. Anexă: Modele, persoane fizice (M.O.
nr. 411/16.05.2005)
� Ordinul nr. 546/28.04.2005 al ministrului
finanţelor publice privind modelul și conţinutul
fișei fiscale (M.O. nr. 414/17.05.2005)
� Ordinul nr. 559/03.05.2005 al ministrului
finanţelor publice privind aplicarea Ordonanţei
67/2005 pentru aprobarea modelului și
conţinutului formularului “Decont de scutire
de accize” (M.O. nr. 414/17.05.2005)
� Ordinul nr. 644/2005 al ministrului
transporturilor, construcţiilor și turismului
pentru stabilirea unor reguli privind transportul
mărfurilor periculoase pe alea ferată (M.O.
416/17.05.2005)
� Ordinul nr. 79/21.04.2005 al președintelui
Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici și
Mijlocii și Cooperaţie, privind aprobarea
Procedurii de implementare a Programului
pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici
și mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite
pentru impozitul pe profit reinvestit (M.O. nr.
422/18.05.2005) privind organizarea și
funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii
Sociale și Familiei (M.O. nr. 427/20.05.2005)
� Hotărârea Guvernului nr. 351/21.04.2005
privind aprobarea Programului de eliminare
totală a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de
substanţe prioritar periculoase (M.O. nr. 428/
20.05.2005)
� Ordinul nr. 82/04.05.2005 al președintelui
Consiliului concurenţei privind exceptarea
acordurilor de transfer de tehnologie de la
aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea
Concurenţei (M.O. nr. 429/20.05.2005)
� Decizia nr. 12/2005 al Colegiului Medicilor
din România privind stabilirea cuantumului

cotizaţiei de membru (M.O. nr. 430/
20.05.2005)
� Ordinul nr. 344/2005 al ministrului
agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru
prelungirea perioadei de recoltare și colectare
a masei lemnoase (M.O. nr. 431/23.05.2005)
� Legea nr. 160/1998 REPUBLICATĂ pentru
organizarea și exercitarea profesiei de medic
veterinar (M.O. nr. 433/23.05.2005)
� Ordinul nr. 40/29.04.2005 al președintelui
Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale
pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice pentru
aprobarea și eliberarea permiselor de
exploatare (M.O. nr. 439/24.05.2005)
� Legea nr. 150/20.05.2005 pentru
stabilirea și sancţionarea contravenţiilor privind
călătoria cu metroul (M.O. nr. 441/
25.05.2005)
� Ordinul nr. 175/2005 al ministrului
economiei și comerţului privind procedura de
raportare a datelor referitoare la activitatea de
protecţie a mediului de către agenţii economici
cu activitate industrială (M.O. nr. 442/
25.05.2005)
� Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
585/06.05.2005 pentru aprobarea modelelor
unor formulare utilizate în domeniul colectării
creanţelor fiscale (M.O. nr. 443/25.05.2005)
� Ordinul nr. 3327/2005 al Ministrului
Educaţiei și Cercetării și nr. 77/2005 al
Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale și
Familiei pentru modificarea și completarea
Metodologiei certificării formării profesionale
a adulţilor, aprobată prin ordinul Ministrului
Muncii, Solidarităţii Sociale și Familiei și a
Ministrului Educaţiei, Cercetării și Tineretului
nr. 501/5253/2003 (M.O. nr. 444/
25.05.2005)
� Hotărârea Guvernului nr. 437/12.05.2005
privind aprobarea Listei cu substanţele active
autorizate pentru utilizare în produse de
protecţia plantelor pe teritoriul României (M.O.
nr. 466/26.05.2005)
� Hotărârea Guvernului nr. 440/12.05.2005
pentru reorganizarea și funcţionarea Gărzii
Naţionale de Mediu (M.O. nr. 448/
26.05.2005)
� Ordinul nr. 293/12.05.2005 pentru
punerea în aplicare a Ordonanţei Guvernului
nr. 26/2000 cu privire la asociaţii și fundaţii
completată cu Ordonanţa Guvernului nr. 37/
2003, în sectorul de activitate al Autorităţii
Naţionale de Reglementare pentru Servicii
Publice și de Gospodărie Comunală (M.O. nr.
451/27.05.2005)
� Ordinul nr. 95/18.05.2005 al președintelui
Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici și
Mijlocii și Cooperaţie privind modificarea
Regulamentului de organizare și funcţionare a
Grupului pentru evaluarea impactului
economic al actelor normative asupra
întreprinderilor mici și mijlocii (M.O. nr. 452/
27.05.2005)
� Ordinul nr. 638/2005 al Ministrului
Administraţiei și Internelor și nr. 420/2005 al
Ministrului Mediului și Gospodăririi Apelor,
pentru aprobarea Regulamentului privind
gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de
inundaţii, fenomene meteorologice periculoase,
accidente la construcţii hidrotehnice și poluări
accidentale (M.O. nr. 455/30.05.2005)
� Ordinul nr. 244/401/2005 al ministrului
agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al
ministrului sănătăţii, privind prelucrarea,
procesarea și comercializarea plantelor
medicinale și aromatice utilizate ca atare,
parţial procesate sau procesate sub formă de
suplimente alimentare predozate (M.O. nr.
456/30.05.2005)



HERMES CONTACT12

CERERE - OFERTĂ prin Centrul de Promovare și Informaţii de Afaceri

al C.C.I. Maramureș, tel/fax: 0262-225794

(Când solicitaţi informaţiile faceţi trimitere la numărul de referinţă din paranteza cererii/ofertei)

• Din Maramureș

COLEGIUL REDACŢIONAL: ing. GHEORGHE MARCAȘ director; ec. MARIA

MORCOVESCU membru, ec. FLORENTIN TUȘ membru.

SEDIUL REDACŢIEI: C.C.I. Maramureș, Bd.Unirii nr. 16, 430232 Baia Mare.
Tel.:0262-221510, 223203; e-mail: cci_mm@ccimm.ro, www.ccimm.ro, www.proafaceri.ro

Tehnoredactare computerizată: CARMEN RAD;

Tiparul : Editura Chamber's Services S.R.L.

CONTACT

hermes

C.C.I. Maramureș - Busola dumneavoastră în afaceri !

 ISSN 1221-0455

• Din străinătate

� Execută construcţi i  metalice.
Produce și oferă la export utilaje tehnologice
(pentru industria minieră, industria
materialelor de construcţii, industria
metalurgică și chimică), piese turnate,
forjate. (766)
� Publicitate. (967)
� Închir iază-vinde clădire

independentă în Centrul Istoric în Baia Mare
- adiacent la piaţa alimente / Primărie /
Prefectură cu terasă, curte interioară - P+1;
parcare vis-a-vis. Suprafaţa construită este
de 320 mp, terasa 300 mp, grupuri sociale,
toate utilităţile; posibilităţi compartimentare
etaj (6 camere). Varianta închiriere - 2500
euro + TVA - întreg complexul. Varianta
vânzare - 285.000 Euro. (966)

CERERI
ALGERIA
Solicită produse și îmbrăcăminte din piele.

(3696)
Importator și distribuitor de echipamente

pentru industria hotelieră, este interesat să
importe veselă de porţelan, sticlărie și mobilă
pentru hotel. (3699)

Dorește să importe mobilier de grădina
(preferabil din lemn de teq importat) . (3706)

ARABIA SAUDITĂ
Solicită cherestea din rășinoase și fier

rotund. (3707)
CEHIA
Firma este interesata sa importe din

România oţel beton. (3681)
FRANŢA
Dorește să importe obiecte din plastic și

carton care servesc ca ambalaje. (3700)
Sunt interesaţi să contacteze constructori

de căsuţe din lemn interesaţi de piaţa
franceză.  (3713)

Caută cadrane de lemn masiv (specii fag,
stejar, assamela). Pot furniza scheme,
eșantioane. (3714)

Fabricanţi de instrumente de măsură,
caută potenţiali furnizori din România
specializaţi în domeniul injectării plastice, în
activităţi de tăiere, ștanţare, filetare.
Necesarul de piese variază între 5.000-
500.000, masa unei piese variază de la 4 la
50 gr, materialul este ABS, PS CHOC si
PMMA. Pentru decupare-stanţare, suprafaţa
pieselor variază de la 0,5 la 2 cmp, din alamă
și otel. (3714)

GERMANIA
Producător de straturi protectoare și huse

din PVC-PU și acrilat, izolaţii ignifuge, dorește

contacte cu producători de mobilă tapiţată
(și din piele), furnizori pentru industria auto
și producători huse. (3688)

Firma execută lucrări infrastructură, dorește
cooperare cu firme de construcţii pentru
completarea paletei de lucrări. (3690)

Producător de instrumente chirurgicale
pentru chirurgie generală și domenii
speciale, caută parteneri în România
specializaţi în comerţul cu produse medicale
pentru distribuţia instrumentelor chirurgicale
(3716)

Caută parteneri pentru producţia de scule
și matriţe complete de injecţie mase plastice;
interesat să colaboreze și în sistem lohn, de
exemplu pentru lucrări de frezare (2D, 3D,
CNC), engineering. Firma poate fi și de
dimensiuni mici. (3717)

Caută parteneri pentru cooperare în
producţie conform paletei de produse ale
firmei germane, în special pentru roţi dinţate
piese strunjite simple. Cerinţe pentru
partenerul român: domeniul-prelucrări
mecanice (danturare, strunjire și frezare);
producţia de piese pentru sisteme de
transmisie, cuplaje. (3718)

Producător de materiale bi-elastice pentru
echipamente de sport, baie și lenjerie de
corp, caută firme în domeniul comerţului de
materiale și accesorii textile, pentru o
colaborare în distribuţia produselor proprii.
Cerinţe pentru partenerul român:  să dispună
de o structură proprie de distribuţie, să
dispună de un portofoliu de clienţi. Caută
firme în domeniul producţiei de confecţii
interesaţi în achiziţia de materiale bi-elastice.
(3719)

GRECIA
Dorește să contacteze producători de

tricotaje pentru a importa din România
pulovere și bluze tricotate. (3694)

ISRAEL
Dorește să importe marmură (blocuri și

placi). (3686)
Solicită paturi din lemn pentru copii.

(3712)
ITALIA
Solicită distribuţia, pe piaţa Italiei, de

produse românești ce pot fi oferite drept
cadou (sticlărie, cristal, Galle, porţelan,
lumânări decorative, deodorant pentru
încăperi). (3682)

JAPONIA
Compania japoneză intenţionează să

importe din România 60.000 MT anual de
șină de cale ferată uzată (fier vechi), pentru
a fi reexportată în China la o capacitate
proprie de producţie siderurgică. Preţ
estimativ: 250 USD/MT. (3684)

Firma este specializată în importul și
distribuţia articolelor de marochinărie (genţi
și sacoșe de voiaj) și dorește să importe acest

gen de produse din România. (3685)
MAREA BRITANIE
Solicită piatră pentru realizarea de feţe

pentru șeminee. (3695)
Solicită articole sanitare și accesorii pentru

baie. (3705)
MAROC
Dorește să importe articole pentru cadouri.

(3710)
NIGERIA
Solicită import în Nigeria de produse

software. (3711)
QATAR
Dorește să fie contactat de producători

români de sisteme de schele (Scaffolding
Systems). (3697)

Solicită cherestea de brad(lungimea intre
1,4 si 4,4 m, cal. A+B). (3698)

Solicită lemn de brad (dimensiuni standard
pe zona Golfului); fag (5 cm x30 cmx2,4 m,
grad A/B, uscat în cuptor), frasin. (3708)

Solicită fitinguri, ţevi nesudate, foi de tablă
din oţel. Dorește cooperare cu o firmă
românească de construcţii (scaffolding
Company). (3709)

TUNISIA
Este interesată să importe , placi din

PLEXIGLAS/GS sortimentele 233,222,209,
grosime de la 2 la 160 mm, și PLEXIGLAS/
XT. (3701)

UNGARIA
Solicită produse lemnoase molid pe

termen lung: cherestea, scândură, șipcă
Bramac, mobilier. (3715)

COOPERĂRI
GERMANIA
Producător de acoperitori pardoseală din

PVC - omogen, heterogen, dorește să
comercializeze en-gros pardoseli moi și din
PVC, cooperare în producţia de pardoseli.
(3687)

Firmă având ca obiect de activitate
construcţii din metal și oţel, dorește partener
de cooperare în domeniile: construcţii de
mașini și construcţii din oţel, în mod special:
debitare tablă, construcţii sudate, prelucrare
mecanică de componente din oţel (frezare,
alezare), gabarit peste 2 m, vopsire, comerţ
cu oţel. (3689)

Produce și comercializează profile din oţel
și din metale neferoase cu prelucrări diverse,
dorește contacte cu furnizori din industria
auto, industria mobilei și construcţii. (3692)

Firmă ce are ca obiect de activitate
cercetarea, producţia și vânzarea de
componente metalice, construcţii sudate din
oţel, scule și utilaje, articole pentru industria
constructoare de mașini si auto, dorește
cooperare în domeniul producţiei. Caută
oferte ale potenţialilor parteneri din industria
de componente auto și distribuitori. (3693)
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