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În ziua de 11 iulie, întrunită în structura
de reprezentare a tuturor categoriilor de
membri, reuniţi anterior în Adunările
Generale ale Secţiunilor (membri individuali,
membri colectivi și camere de comerţ și
industrie teritoriale), Adunarea Generală a
Membrilor CCIRB, statutar convocată și
constituită sub aspectul cvorumului și al
publicităţii, s-a desfășurat în baza ordinii de
zi adoptate în unanimitate, respectiv: •
Raportul activităţii executive în perioada iulie
2004-iunie 2005 • Execuţia bugetului de
venituri și cheltuieli al CCIRB pe anul 2004
• Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al Camerei pe 2005 • Raportul Comisiei de
Cenzori • Strategia și Obiectivele pe perioada
2005-2007 • Modificări la Statutul CCIRB •
Completarea Colegiului de Conducere al
CCIRB • Proiectul de Hotărâre privind
revenirea la denumirea de CCIR • Proiectul
de Hotărâre privind atribuirea de CCIRB către
CCIB a drepturilor asupra unor bunuri
imobile.

Președintele CCIRB, dl Victor Babiuc, a
evidenţiat faptul că, prin refacerea unităţii
sistemului cameral românesc, acesta și-a
întărit poziţia de reprezentant autorizat al
comunităţii de afaceri din ţara noastră, de
partener de dialog cu Executivul și
Legislativul în toate problemele privind viaţa
economică din România.

Camerele teritoriale vor fi mai puternic
reprezentate în conducerea CCIR, unde vor
deţine încă un post de vicepreședinte, iar
ponderea votului camerelor de comerţ
teritoriale va fi de 50% în Adunarea Generală,
Colegiul de Conducere și Comitetul Executiv.

Din Colegiul de Conducere al CCIR fac
parte reprezentanţi ai camerelor de comerţ și
industrie teritoriale, patronatelor, asociaţiilor
profesionale, camerelor bilaterale, firmelor,
precum și membri onorifici și de drept. În
componenţa Colegiului de Conducere revin
camerele judeţene Argeș, Bistriţa-Năsăud,
Botoșani, Covasna, Dolj, Iași, Timiș, Vâlcea,
la care se adaugă camerele teritoriale Vaslui
și Brăila.

Colegiul de Conducere va fi completat cu
următorii membri, după cum urmează: • grupa
membri colectivi: Camera de Comerţ Bilaterală
România-China • grupa membri onorifici: dl
Anton Vătășescu, dl Sorin Dimitriu, dl Ioan
Roșca, rector ASE • grupa membri individuali:
MOBIFON S.A., SIEMENS ROMÂNIA SRL,
PETROM-OMV S.A., CEC S.A., Bursa
Română de Mărfuri.

Adunarea Generală a Membrilor CCIRB

Prin revenirea tuturor camerelor judeţene, sistemul cameral și-a

întărit capacitatea de a reprezenta eficient comunitatea de afaceri

COMUNICAT DE PRESĂ

Hotărârea privind atribuirea de CCIRB către
CCIB a drepturilor asupra unor elemente din
patrimoniul imobil prevede • atribuirea a 50%
din drepturile asupra imobilului CCIRB din
str. Octavian Goga nr. 2, București, urmând ca
administrarea imobilului să se facă printr-o
structură comună • atribuirea, în întregime,
Camerei de Comerţ și Industrie a Municipiului
București, a drepturilor de proprietate asupra
imobilelor și terenurilor situate în Municipiul
București, care au aparţinut Camerei de
Comerţ și Industrie a Municipiului București
până în 1949.

În luările de cuvânt ale participanţilor s-a
arătat, printre altele, că: • sunt necesare
eforturi susţinute, în continuare, pentru
păstrarea unităţii sistemului cameral
românesc • activitatea Colegiului se cere a fi
întărită, prin structurarea ei pe comitete și
secţiuni, pentru a fi mai aproape de
problemele concrete ale agenţilor economici
• problemele creșterii exporturilor de produse
și servicii, inclusiv în domeniul turismului,
au nevoie de o mai atentă analiză și susţinere
în activitatea Camerei naţionale • sistemul
cameral are sarcina de a sprijini IMM în
facilitarea accesului la finanţări • înfiinţarea
unor reprezentanţe ale sistemului cameral în
ţări unde schimburile comerciale românești
sunt bine reprezentate este de natură să
consolideze relaţiile economice internaţionale
ale României • sistemul cameral trebuie să
câștige în tot mai mare măsură încrederea
agenţilor economici • sistemul cameral să
devină factorul unificator al operatorilor
economici români • până în prezent, factorul
politic nu a susţinut sistemul cameral • modul
în care s-au făcut alegerile evidenţiază
democratizarea sistemului cameral • Camera
să acţioneze pentru rezolvarea unor probleme
precum plata TVA la încasarea facturilor •
înfiinţarea unui colectiv de juriști și
economiști pentru elaborarea unor măsuri de
protejare a mediului de afaceri.

În baza voturilor exprimate direct, cât și prin
intermediul buletinelor de vot completate în
teritoriu și trimise prin corespondenţă la
cameră, toate punctele de pe ordinea de zi au
fost adoptate cu o largă majoritate.

În cea mai mare parte a luărilor de cuvânt,
precum și în concluziile trase de președintele
Victor Babiuc, s-a regăsit ideea că refacerea
unităţii sistemului cameral românesc este
deosebit de valoroasă pentru susţinerea
eficientă a intereselor comunităţii de afaceri
din România.

Așa este botezată la români luna iulie,
pentru că ea marchează mijlocul verii,
caracterizată de zile caniculare și
secetoase. Așa a fost de-a lungul anilor.
Anul acesta a făcut excepţie. A fost luna
inundaţiilor catastrofale care s-au
adăugat la cele din luna aprilie, prin care
România a devenit o mare baltă de ape
mâloase aluvionare, ca urmare a ploilor
deluviene care nu mai conteneau prin a
arunca zeci de litri de apă pe secundă
asupra localităţilor și terenurilor din
aproape toată ţara, cu predilecţie pe cele
moldovene. Mii de case distruse, zeci
de mii de oameni sinistraţi, victime
omenești, mii de animale și păsări de
curte înecate, infrastructură distrusă,
poduri, șosele, căi ferate, toate într-un
timp relativ scurt. Valori de peste un
miliard de euro s-au dus pe “apa
sâmbetei”.

Efectele și urmările acestui cataclism
natural s-au manifestat nu numai în
distrugerile și pagubele locale, dar ele
au avut și vor avea consecinţe asupra
întregii economii românești, cu urmări
și în plan politic.

Inundaţiile, în parte, au schimbat
strategia guvernului român privind
problemele pe care le avea ca obiectiv
imediat de guvernare: integrarea in UE,
alegerile anticipate și/sau remanierea
guvernului.

Astfel, în afara “victimelor” lovite direct
de ploi vor apare și victimele colaterale,
atât în domeniul economic cât și cel
politic. Vor fi câștigători și perdanţi ai
fenomenului post inundaţii. În
ansamblu, economia va pierde. Cu toate
ajutoarele promise de UE de a realoca
zeci de milioane din cadrul programelor
de preaderare – PHARE, ISPA și
SAPARD. România trebuie să facă un
efort financiar care să crească plafonul
deficitul bugetar negociat cu FMI. Acești
bani, destul de mulţi, la care adăugăm
pe cei puși la dispoziţie pentru refacerea
locuinţelor și infrastructurii vor ajunge în
bugetele firmelor de construcţii, acesta
fiind sectorul cel mai câștigat de pe urma
inundaţiilor. Mai facem precizarea că
aceste firme câștigă dreptul de
participare la acţiune fără licitaţie, care
nu se ţine din motive de criză de timp.
Se pot întâmpla multe “fapte oneroase”.

Luna lui cuptor
2005
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Urmare din pag. 1

Mai apare o categorie de “beneficiari” ai
nenorociri i noastre, comercianţii și
importatorii de materiale de construcţii și
produse alimentare care vor “zburda” în
piaţa “inundată” de RON și euro.

Nu avem încă o evaluare a efectelor
cauzate de inundaţiile și ploile care au
cuprins întreaga ţară în luna lui cuptor. Nu
stăm bine nici la recoltarea păioaselor.
Estimările unor specialiști din agricultură
afirmă că “peste 80% din suprafeţele de
cereale nu sunt recoltate, iar grâul este în
pericol să încolţească în spic sau să se
scuture. Astfel, în această vară grâul de
panificaţie va fi în jur de 30% din cel
recoltat. Legumele și fructele au fost și ele
afectate de ploile și timpul rece din “luna
lui cuptor”. Efectele se simt deja pe piaţa
agroalimentară ţărănească unde preţurile
s-au dublat faţă de cele de anul trecut sau
faţă de cele dinainte de inundaţii.

Se pune o întrebare pentru guvernul
nostru, la care așteptăm un răspuns: -
Efectele economice provocate de inundaţii
vor avea o influenţă negativă în ceea ce
privește aderarea României la data
stabilită?

În mod normal, n-ar trebui să existe. De
fapt acest punct de vedere este susţinut și
de președintele ţării care a arătat că
procentual efectele negative asupra
economiei la nivelul ţării sunt de ordinul  a
câtorva procente nesemnificative, care nu
vor determina stoparea sau încetinirea foii
de parcurs a aderării României la UE,
conform calendarului convenit cu CE.

Totuși, în plan politic, inundaţiile au
tulburat apele atât în Alianţă cât și în plan
general. Acest fenomen natural nedorit a
schimbat decizia politică a premierului
Tăriceanu, determinându-l să renunţe la
demisie și să-și asume răspunderea în faţa
parlamentului pentru trei probleme:
inundaţiile și refacerea zonelor afectate;
respectarea programului de integrare în UE
și reforma în justiţie. Prin renunţarea la
demisia sa, premierul a stopat alegerile
anticipate, fapt ce a declanșat în rândul
politicienilor, dar și a populaţiei atitudini pro
și contra deciziei sale.

Intrarea parlamentului și al executivului
în vacanţa de vară va mai liniști lupta politică
dintre putere și opoziţie, și din rândul
alianţei. Până la toamnă, cu forţe noi și
odihniţi, politicienii – indiferent de culoarea
lor politică - vor începe ostilităţile între cei
mulţumiţi și nemulţumiţi.

Considerăm că în această vacanţă de
drept, legală, nu este bine venită faţă de
problemele deosebite cu care se confruntă
toată ţara. Acele persoane implicate în
respectarea și aplicarea programului de
reconstrucţie a zonelor afectate de inundaţii
– zona Banat și Zona Moldova, și programul
de integrare în UE la 1 ianuarie 2007, ar
trebui să-și continue activităţile și
responsabilităţile ce decurg din obligaţiile
profesionale și / sau politice și pe care și
le-au asumat.

Semnalele care vin prin media, în ceea
ce privește modul de soluţionare a
înlăturării urmărilor inundaţiilor și aderării
României la UE nu sunt deloc
îmbucurătoare. Se acţionează lent și
incoerent.

Luna lui cuptor
2005

Știrile primite din zonele sinistrate anunţă
că în zona Banat, afectată în luna aprilie
de inundaţii, din miile de case care trebuie
reconstruite sau reparate până în prezent
s-au dat în folosinţă doar 4-5. În zona
Moldova, nici nu au început lucrările de
refacere a locuinţelor. Singurele măsuri
concrete s-au realizat în domeniul cazării,
asigurării hranei zilnice și a apei potabile,
repararea unor distrugeri minore la
infrastructură. Peste tot, mass media ne
transmite informaţii sceptice privind
refacerea zonelor sinistrate.

În ceea ce privește integrarea europeană,
este demn de reţinut recomandarea
doamnei Danuta Hübner, comisar european
pentru politici regionale, care cu ocazia
vizitei la București recomanda politicienilor
și guvernanţilor români să evite derapajele
politice, pledând pentru stabilitate, inclusiv
în ceea ce privește politica regională. “Ar fi

regretabil ca din considerente politice și
economice România să rateze data
aderării” a ţinut să precizeze comisarul într-
un interviu acordat mass media.

Din discuţii le purtate la nivel
guvernamental cu comisarii europeni au
reeșit o serie de factori de risc pentru ţara
noastră în problema aderării și integrării în
UE. Dintre aceștia am reţinut ca factori de
importanţă deosebită: lipsa fondurilor proprii
pentru cofinanţarea proiectelor de
infrastructură estimate la circa 7% din PIB
al României (5 miliarde de euro); amânarea
din cauze interne a aderării noastre la data
stabilită, ca urmare a instabilităţii politice,
economice și a neîndepliniri i
angajamentelor asumate la încheierea
negocierilor de aderare și semnarea
Tratatului de Aderare; schimbarea
termenilor negociaţi cu organismele UE și
prevăzuţi în Tratatul de aderare în diferite
domenii de activitate, mai ales în sectoarele
agricultură și mediu, administraţie și
interne, justiţie și concurenţă; adoptarea
de către UE a unui buget comunitar mult
mai redus faţă de propunerile Comisiei
Europene ale președinţiei luxemburgheze;
reorientarea priorităţilor politicii regionale
europene, cu accent pe finanţarea
progresului tehnologic, inovativ, cercetării,
educaţiei și învăţământului, capitole la care
noi avem prevederi subminimale, încât să
putem ă dezvoltăm proiecte și activităţi care
să poată absorbi fondurile comunitare
alocate, dorinţa solidară a statelor foste
sărace și membre UE - Portugalia, Spania
și Grecia, care doresc să beneficieze în
continuare de avantajele fondurilor de
coeziune care s-ar diminua prin transferul
lor în contul României și al Bulgariei.

Totuși, avem toate șansele ca România
și Bulgaria să primiească asistenţă
financiară din cadrul politicii regionale.
Aceasta va fi mai redusă decât aceea
primită de cele 10 state central și est
europene și cu mult mai redusă decât
asistenţa primită de Grecia, Spania și
Portugalia. Se cunoaște că esenţa politicii
regionale a UE – structurale și de coeziune

– urmărește reducerea decalajelor de
dezvoltare dintre membrii bogaţi și cei săraci
ai UE, iar realizarea acestui deziderat se
face prin acordarea de fonduri comunitare
pentru infrastructură, investiţia în producţie
și în capitalul uman, respectiv în creșterea
nivelului de trai.

Primirea fondurilor financiare de mai sus
de către o ţară membră, aderată la UE, este
condiţionată de nivelul PIB / locuitor care
trebuie să fie sub 75% din media UE și nu
poate fi mai mare de 4% din produsul său
intern brut realizat. Atragem atenţia că din
cea de-a doua condiţie rezultă că noi
românii, care avem un PIB / locuitor cu mult
sub media UE, vom primi fonduri mai mici,
chiar dacă cerinţele și nevoile noastre sunt
mai mari.

De aceea, pentru a reduce sau elimina
dezavantajul ce rezultă din a II-a condiţie,
este necesară o mobilizare la nivel naţional,
regional, dar mai ales local, pentru a avea
proiecte care să fie eligibile și capabile să
absoarbă fondurile comunitare, dacă nu în
prima etapă (2007-2009), cel puţin în cea
de-a doua (2009-2013).

Pentru aceasta, România, prin structurile
sale naţionale, regionale și locale, trebuie
să elaboreze planuri de dezvoltare pe
termen lung și foarte lung pe întreg teritoriul
ţării. Din acestea vor deriva programele pe
termen scurt și mediu. Aceste programe
trebuie să aibă, pe lângă volumul / valoarea
lor și o expresie spaţială și care să fie
localizate în teren, la nivel regional și local.
În acest context vom adopta conceptul de
parteneriat metropolitan, de asociaţii și
microregiuni rurale sau periurbane, de
reţele și zone turistice, de culoare și axe
de căi de comunicaţii. Acest concept nou
va transforma mentalitatea de la
individualism local la mentalitate regională
regională.

Referitor la unele voci din ţară, care
doresc amânarea datei aderării – 1 ianuarie
2007 – această atitudine complică viitorul
nostru și al integrării noastre în UE, cu
efecte de neînchipuit în dezvoltarea
economiei românești. După cum se știe,
România a negociat o dată cu semnarea
tratatului de aderare, data aderării și
fondurile pe care le angajăm cu UE pentru
anii 2007-2009. Aceste fonduri vor fi
pierdute pentru că ele nu se reportează
pentru anii viitori. Aici sunt, de fapt,
fondurile pentru investiţi i pentru
infrastructură și pentru economie, cu
preponderenţă pentru agricultură. De
aceea, “euroscepticii” trebuie să înţeleagă
de ce “eurooptimiștii” români “ţin cu dinţii”
de respectarea termenului negociat și
acceptat prin Tratatul de Aderare la UE a
României și a Bulgariei, în tandem, la 1
ianuarie 2007.

De aceea considerăm că toţi factorii
responsabili ai României, parlamentari,
guvernanţi, președinţie și consilii locale,
inclusiv societatea civilă și mediul de afaceri
trebuie să ne apucăm de lucru serios ca să
îndeplinim angajamentele luate de către
toţi, pentru a realiza  obligaţiile pe care ni
le-am asumat la aderarea la termen și în
condiţiile cerute de UE, dar și pentru
realizarea obiectivelor însușite de guvern și
parlament privind votul de încredere
aprobat.

Tempus fugitus!
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În contextul eforturilor întregii
naţiuni pentru realizarea
dezideratelor în vederea aderării ţării
noastre la Uniunea Europeană, în
ultimii ani s-a manifestat o
preocupare constantă a executivului
și a puterii legiuitoare pentru
reînnoirea legislaţiei de mediu și
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
controlul poluării cu privire la mediul
înconjurător în ansamblul său, în
acord cu principiul dezvoltării durabile
și cu obligaţiile internaţionale
asumate de România.

În ceea ce privește Directiva 75/
442/CEE, Directiva Cadru a
Deșeurilor transpusă prin OUG
nr.78/2000 privind regimul
deșeurilor aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 426/
2001, are ca scop: definirea
deșeurilor, desemnarea autorităţii
naţionale competente pentru
gestionarea deșeurilor, elaborarea
unui Plan Naţional de Gestionare a
Deșeurilor, Crearea cadrului
instituţional și stabilirea unui sistem
de reglementare în domeniul
gestionării deșeurilor, desemnarea
autorităţii naţionale competente
pentru gestionarea deșeurilor,
crearea cadrului instituţional și
stabilirea unui sistem de
reglementare în domeniul gestionării
deșeurilor.

Procedura de reglementare
pentru gestionarea deșeurilor este
cuprinsă în Ordinul ministrului
apelor si protecţiei mediului nr.
860/ 2002 pentru aprobarea
Procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului și de emitere a
acordului de mediu și în Ordinul
ministrului mediului și gospodăririi
apelor nr. 876/2004 pentru
aprobarea procedurilor de autorizare
a activităţilor cu impact semnificativ
asupra mediului.

România a obţinut perioada de

tranziţie de la 01.01.2007 până la
31.12.2009, pentru stocarca
temporară a deșeurilor
periculoase industriale, cu
respectarea tuturor cerinţelor privind
protecţia mediului și a sănătăţii
populaţiei.

Directiva 94/62CE privind
ambalajele și deșeurile de ambalaje.
Deșeurile de ambalaje provin în
proporţie de circa 70 % de la
populaţie, regăsindu-se în deșeurile
menajere și 30% de la agenţii
economici.

Implementarea colectării selective
se preconizează sa fie abordată pe
trei perioade:

- 2004 - 2006: experimentare
(proiecte pilot), conștientizare
populaţie;

- 2007 - 2017: extinderea
colectării selective la nivel naţional;

- 2017 - 2022: implementarea
colectării selective în zone mai dificile
(locuinţe colective, mediul rural
dispersat, zone montane).

Aceste investiţii se vor realiza
prin trei tipuri de surse de
finanţare: fonduri publice, fonduri
de pre-aderare (ISP A) și fonduri
private.

Directiva 2002/96/CE privind
deșeurile de echipamente
electrice

Transpunerea Directivei 2002/96/
EC în legislaţia românească, s-a
realizat prin apariţia Hotărârii de
Guvern nr.448/2005 privind
deșeurile de echipamente electrice
și electronice (DEEE), care intră în
vigoare la data de 10 iulie 2005.

Obiectivele Directivei sunt:
prevenirea apariţiei deșeurilor de
echipamente electrice și electronice
și reutilizarea, reciclarea și alte forme
de valorificare ale acestor tipuri de
deșeuri pentru a reduce în cea mai
mare măsura cantitatea de deșeuri
eliminate; îmbunătăţirea
performanţei de mediu a tuturor
operatorilor implicaţi în ciclul de viaţă
al echipamentelor electrice și
electronice (producători, distribuitori
și consumatori) și în mod special a

agenţilor economici direct implicaţi
în tratarea deșeurilor de
echipamente electrice și electronice.

În vederea atingerii unui nivel ridicat
de colectare selectiva a DEEE,
trebuie îndeplinite următoarele
măsuri:

- identificarea / reabilitarea
spaţiilor de depozitare a deșeurilor
de echipamente electrice și
electronice de către autorităţile
locale;

- înfiinţarea, începând cu anul
2005, a unor sisteme de colectare
comune sau individuale a acestor
deșeuri;

- înfiinţarea, până la sfârșitul
anului 2005 a cel puţin:

1. unui punct de colectare în
fiecare judeţ

2. unui punct de colectare în
fiecare oraș cu peste 100.000 de
locuitori

Directiva 2000/53/CE privind
vehiculele scoase din uz

Transpusă prin HG nr. 2406/2004,
privind gestionarea vehiculelor
scoase din uz, publicată în MO nr.
32/2005.

A fost emis OM nr. 130/2005
pentru aprobarea instrucţiunilor
privind modalităţile de aplicare a OUG
nr. 99-2004 privind instituirea
Programului de stimulare a înnoirii
Parcului naţional auto.

Principalele cerinţe ale directivei
sunt:

- Evitarea deșeurilor încă din faza
de proiectare a vehiculelor

- Colectarea gratuită, de la ultimul
deţinător, a vehiculelor scoase din
uz

- Tratarea vehiculelor conform
cerinţelor Uniunii Europene

- Refolosire și valorificare a
materialelor și componentelor
vehiculelor Uzate

- Instituirea de interdicţii pentru
plumb, mercur, cadmiu și crom
hexavalent.

Gheorghe VOINESCU - Agenţia
de Protecţie a Mediului Maramureș

Director Executiv

Cafeneaua Oamenilor de Afaceri
REGLEMENTĂRILE ACTUALE ÎN DOMENIUL

GESTIUNII DEȘEURILOR ÎN CONTEXTUL ADERĂRII
ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ
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În prima jumătate a acestui an,
Curtea de Arbitraj Comercial de pe
lângă Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș și-a continuat
misiunea de organizare și
soluţionare, pe calea arbitrajului
comercial, a litigiilor comerciale
patrimoniale cu care a fost investită.

Valoarea acţiunilor depuse spre
soluţionare au însumat 3,4 miliarde
lei vechi, iar taxa arbitrală încasată,
în cadrul procedurii de soluţionare
a reprezentat 90 milioane lei. La
aceste valori se adaugă și litigiile
soluţionate în acest semestru, dar
care provin din activitatea anului
2004 și care însumază și ele
aproape 2 miliarde de lei vechi.

Toate hotărârile adoptate de
Tribunalul arbitral constituit pentru
fiecare cauză s-au încadrat în
termenul stabilit de art. 353 Cod
procedură civilă, dar marea lor
majoritate au fost soluţionate în
circa 100 de zile de la constituirea
tribunalului arbitral.

Din analiza obiectului litigiilor
depuse spre soluţionare în faţa
tribunalului arbitral, se poate
aprecia că majoritatea acestora sunt
rezultatul neachitării de către
cumpărători, la termenele stabilite
prin contract, a unor produse

Scurt bilanţ asupra litigiilor soluţionate
de Curtea de Arbitraj Comercial

Maramureș în semestrul I al anului 2005
livrate, ceea ce a atras după sine și
calcularea unor penalităţi de
întârziere a plăţii. Asupra acestui
obiect al litigiilor am dori să
insistăm, întrucât în semestrul 1 al
anului 2005 pretenţiile din
penalităţi de întârziere sunt foarte
mari, ele însumând 1,3 miliarde lei
vechi într-un contract de lohn și 1,1
miliarde lei într-un contract având
ca obiect efectuarea unor investiţii.
În ambele situaţii, plata
penalităţilor de întârziere va avea
efecte deosebite asupra situaţiei
financiare a societăţilor plătitoare
și considerăm că penalităţile derivă
din neurmărirea din timp a plăţii
obligaţiilor financiare de către
conducerile societăţilor.

Un alt subiect de analiză care
considerăm că trebuie relevat în
soluţionarea litigiilor din acest
semestru este cel determinat de
executarea necorespunzătoare a
obligaţiilor semnate în contractele
de lohn. Surprinde la analiza
acestora ușurinţa cu care este
tratată recepţia produselor
fabricate prin acest sistem.
Contractele comerciale nu acoperă
în întregime modul de soluţionare
a eventualelor refuzuri de calitate
declarate de partenerii externi.

Este recomandabil să se prevadă
recepţia pe fluxul de fabricaţie din
partea beneficiarilor produselor,
acest sistem eliminând eventualele
defecţiuni ce pot fi remediate
imediat, fără ca produsul
confecţionat la noi să ajungă în
străinătate, unde să i se constate
defecţiunea de fabricaţie, să
trebuiască să fie returnat pentru
remedieri, retușări și bineînţeles să
nu fie achitat de clientul extern. O
clauză contractuală care să
prevadă un reprezentant al
comisionarului (de obicei aceste
relaţii sunt înscrise într-un contract
de comision), împuternicit să
refuze produsul pe fluxul de
fabricaţie sau să-l accepte ca fiind
corespunzător după recepţia
efectuată de acesta. În acest mod
se evită cheltuielile inutile,
restanţele în livrări și mai ales
restanţele în plata produsului.

În două litigii comerciale, având
ca obiect executarea unor lucrări
de investiţii, s-a ajuns în faţa
tribunalului arbitral, datorită
calităţii lucrărilor executate și,
credem noi, ușurinţei cu care se
tratează procesul verbal de
recepţie definitivă a lucrării. Acest
moment, definitoriu în respectarea

clauzelor contractuale, este de
multe ori lăsat pe seama
delegaţiilor celor două părţi, în loc
de a fi efectuat de persoane cu forţă
de decizie, care să se poată
pronunţa cu toată răspunderea
asupra acceptării sau neacceptării
recepţiei definitive. În lipsa celor
de pe urmă, se refuză recepţii
pentru lucrări care puteau fi
remediate cu puţină bunăvoinţă
din partea unuia sau celuilalt
partener, se refuză plăţi care atrag
după sine penalităţi de întârziere,
se întrerup relaţii comerciale între
parteneri cu care s-ar putea
colabora în viitor.

Faptul că tribunalul arbitral este,
de obicei, format din specialiști în
domeniu, face ca divergenţele să
poată fi discutate și soluţionate în
cunoștinţă de cauză, chiar în timpul
dezbaterilor, evitându-se
necesitatea angajării de experţi în
domeniu, a căror concluzii să ajute
în găsirea soluţiilor celor mai
indicate, care însă prelungesc
durata soluţionării conflictelor și,
mai ales, ridică costurile procedurii
judiciare.

Exemplele enumerate mai sus
vin să întărească rolul nu numai
juridic, dar în primul rând
economic, pe care instanţele
arbitrale îl au în soluţionarea
litigiilor comerciale, care se adaugă
la celelalte avantaje create de
procedura arbitrală, operativitate,
confidenţialitate, taxe reduse și, mai
ales, caracterul definitiv al
hotărârilor arbitrale.

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

Ce cuprinde informarea  în domeniul
standardizării?
� Informare cu privire la standarde și

aplicarea lor
�Informare cu privire la reglementările

tehnice
� Informare cu privire la testare și

certificare
�Notificări TBT (bariere tehnice în calea

comerţului)
Informarea poate fi cu privire la

standardele naţionale, internaţionale și
europeane, reglementări  internaţionale,
naţionale sau regionale.

Ce ar trebui să se știe pentru ca
standardizarea să fie cât mai utilă firmelor?

Ar trebui să se poată răspunde la câteva
întrebări:

1. Cum sunt protejate interesele societăţii
Dvs. în timpul elaborării unor noi standarde
în domeniul în care activaţi?

2. Cum asiguraţi îndeplinirea cerinţelor din
standardele și reglementările tehnice
relevante pentru beneficiarii Dvs.?

3. Cum vă asiguraţi că furnizorii Dvs.
îndeplinesc cerinţele esenţiale din standardele
și reglementările tehnice relevante pentru
Dvs.?

4. Cum este organizată activitatea de

STANDARDE
standardizare în societatea Dvs. ? Dar
furnizorii Dvs. cum o fac ?

5. Ce efecte produc adoptarea noilor
standardelor în societatea Dvs.?

Pentru a putea răspunde cât mai corect
la aceste întrebări ar trebui ca în cadrul
firmei să fie desemnată o persoană (sau
un compartiment pentru firmele mari și
foarte mari) care să aibă în vedere și
următoarele activităţi:

a) Întocmește și actualizează periodic lista
de legi și reglementări tehnice necesare
activităţii, precum și listele de standarde în
legătură cu acestea.

b) Stabilește profilul de standardizare
necesar desfășurării unor activităţi ale
organizaţiei, acolo unde există prevederi
generale referitoare la standarde în legi sau
reglementări tehnice.

c) Urmărește programele de standardizare
ale organizaţiei de standardizare emitente a
standardelor din propria colecţie pentru a
proteja interesele firmei în domeniile în care
se revizuiesc sau se elaborează standarde noi.

d) Face propuneri de traducere a
standardelor adoptate prin metoda anunţului
sau a filei de confirmare împreună cu
organismele profesionale sau patronale de
profil.

Primul pas care ar trebui să-l facă aceste
persoane cu activităţi în domeniul standardizării
este de a ști funcţiile firmei (activităţile sau

procesele principale ale firmei) și a avea liste
de standarde pe aceste activităţi principale. De
aceea, dacă sunteţi interesaţi puteţi consulta
la sediul CCI Maramureș, Bd. Unirii nr. 16, et.
3, cam. 10, aceste liste de standarde pe
anumite domenii de activitate de interes comun
și general pentru firme. Aceste liste cuprind mai
multe standarde, dar ele pot fi detaliate ulterior
pe mai multe grupe și subgrupe. Din listele care
prezintă interes și vi le putem pune la dispoziţie,
se pot selecta ulterior standardele care prezintă
interes și se poate face, în timp, colecţia de
standarde necesară desfășurării unei bune
activităţi a firmei.

Dacă sunt mai multe liste de interes există
posibilitatea de achiziţionare a Catalogului
standardelor române 2005, varianta CD
(preţ 288,40 lei inclusiv TVA și taxe
poștale) sau pe suport de hârtie, unde sunt
prezentate toate standardele în vigoare,
inclusiv preţul acestora.

Reamintim că preţul unui standard se
calculează la 0,80 lei/pag. (fără TVA) și că
media de pagini a unui standard este de 15
pag., adică 12 lei. Deci, o investiţie foarte
mică, dar efectele sunt mari dacă prevederile
din standarde, adică părerea specialiștilor din
comitetele tehnice, sunt respectate.

Pentru mai multe informaţii ne puteţi
contacta și telefonic 0262/221510 sau prin
e-mail: cci_mm@ccimm.ro, persoană de
contact Mihail Mărășescu.



HERMES CONTACT 5

  Membrii CCI Maramureș se prezintă:

Considerând că obiectivul
principal al Asociaţiei
Producătorilor și
Procesatorilor  din Industria
Laptelui din judeţul
Maramureș în aceasta
perioadă este sprijinirea
societăţilor comerciale în
elaborarea Programelor de
restructurare și modernizare
cu referire la încadrarea în
cerinţele U.E. privind
activitatea de colectare a
laptelui, activitatea de
procesare, depozitare și
livrare a produselor lactate.

În acest sens au fost
organizate cu ajutorul
Camerei de Comerţ și
Industrie Maramureș și
Szolnok - Ungaria  vizite la
unităţi de același profil din
ţara vecină care este membră
a U.E. În urma acestei vizite
participanţii au aflat despre
condiţiile pe care trebuie să
le îndeplinească o fabrică  de
procesare a laptelui pentru a
putea livra produse pe piaţa
europeană.

De asemenea, au fost
organizate întâlniri ale
administratorilor societăţilor
comerciale procesatoare de

În data de 21 iunie 2005, Camera de
Comerţ și Industrie Maramureș a fost gazda
domnului Ralph Mayer, consultant al IBD/
GTZ, precum și  a doamnei Carmen
Chasovschi, reprezentantă a IBD/GTZ în
cadrul proiectului “Academia de
Management Maramureș”. Scopul întâlnirii
a fost de a stabili următorii pași în cadrul
proiectului sus menţionat.

Academia de Management Maramureș se
dorește o instituţie care să se adreseze în
primul rând managementului de nivel mediu
și jos, dat fiind că pentru top management
se va înfiinţa un Centru Regional EMPRETEC
la Baia Mare, în cadrul Camerei de Comerţ
și Industrie Maramureș. Până la momentul
înfiinţării acestui Centru Regional EMPRETEC
însă, în toamna anului 2006, oferta
Academiei se va adresa tuturor nivelelor de
management din întreprinderi.

Menţionăm că în cursul lunii aprilie,
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș a
realizat un studiu al nevoilor de formare a
mediului de afaceri din judeţul Maramureș.

ACADEMIA DE MANAGEMENT MARAMUREȘ
– un proiect  în  p l ină desfășurare

Din acest studiu a rezultat că, la ora actuală,
companiile sunt dispuse să investească în
formarea angajaţilor, și că, de asemenea,
se așteaptă o implicare mai mare a Camerei
de Comerţ și Industrie în formarea continuă.
prin organizare de cursuri. Domeniile în care
a rezultat că este nevoie de formare în primul
rând sunt calitatea, protecţia muncii, sănătăţii
și mediului și dezvoltarea producţiei. Într-o
categorie imediat următoare intră
managementul strategic, marketingul și
domeniul relaţiilor externe.

Din discutarea studiului nevoilor de formare
resimţite de mediul de afaceri din judeţul
Maramureș a reieșit că primul pas care ar
trebuie realizat este dezvoltarea unei oferte
de cursuri de formare pentru domeniul
calităţii, dat fiind că acesta este domeniul
unde majoritatea firmelor chestionate în
cadrul studiului resimt nevoia de formare.

Dată fiind problema industriei alimentare
în vederea integrării în Uniunea Europeană,
participanţii la discuţie au tras concluzia că
ar fi oportună organizarea de cursuri în

domeniul standardului HCCP legat de acest
domeniu de activitate.

Astfel, s-a stabilit un calendar de activităţi
concret, în vederea organizării în cursul lunii
octombrie a unei prime serii de cursuri pe
tema standardului HCCP, urmate
îndeaproape de cursuri pe tema ISO 9001.

Aceste din urmă cursuri vor fi împărţite în
trei categorii, respectiv cursuri informative
legate de standardele din familia ISO 9000,
cursuri legate de elaborarea documentaţiei
necesare implementării ISO 9000, și cursuri
de formare a auditorilor interni.

În acest sens, Camera de Comerţ și
Industrie urmează să realizeze, ca prim pas
în calendarul stabilit de comun acord, o
analiză referitoare la cuprinsul acestor cursuri,
pentru a evita o eventuală reluare a unor
conţinuturi care au fost deja parcurse de
angajaţii întreprinderilor interesate, și pentru
a oferi viitorilor participanţi un conţinut cu
informaţii pertinente și interesante.

Cristian-Tudor Covaci

Din preocupările Asociaţiei Producătorilor șiDin preocupările Asociaţiei Producătorilor șiDin preocupările Asociaţiei Producătorilor șiDin preocupările Asociaţiei Producătorilor șiDin preocupările Asociaţiei Producătorilor și

Procesatorilor din Industria Laptelui din judeţul MaramureșProcesatorilor din Industria Laptelui din judeţul MaramureșProcesatorilor din Industria Laptelui din judeţul MaramureșProcesatorilor din Industria Laptelui din judeţul MaramureșProcesatorilor din Industria Laptelui din judeţul Maramureș

lapte cu reprezentanţi ai
Direcţiei Sanitare Veterinare
și Siguranţa Alimentelor, care
au prezentat legislaţia în
domeniu și măsurile ce se
impun a fi luate, precum și
modul de întocmire a
dosarelor de modernizare.

Nici o societate comercială
care nu are un program de
restructurare bazat pe
retehnologizare și modernizare
și ale cărei activităţi nu se
desfășoară pe baza Ghidurilor
de Bune Practici de Igienă și
Bune Practici de Producţie nu
va putea solicita prelungirea
termenului de îndeplinire a
condiţiilor de aderare până în
anul 2009.

În prezent toate societăţile
comerciale afiliate Asociaţiei
și-au depus dosarele de
modernizare și au început să
implementeze măsurile
stabilite.

La aceste întâlniri au fost
invitaţi și reprezentanţi ai
băncilor creditoare și
reprezentanţi ai SAPARD care
au expus modalităţile de
accesare o creditelor
rambursabile și nerambursa-
bile.

Până în prezent un număr de
trei societăţi si-au depus
dosare de finanţare, din care
unul este în derulare, unul
este aprobat urmând să se
semneze contractul de
finanţare și unul este în studiu
pentru aprobare, iar un număr
de 5 dosare sunt în pregătire
pentru depunere.

Sperăm ca cel puţin 70 %
din societăţile afiliate să
reușească  să-și implementeze
măsurile propuse și să
continue activitatea și după
integrarea în U.E.

Conducerea Asociaţiei s-a
preocupat în această perioadă
și de informarea membrilor săi
în ce privește problematica
activităţii. S-a reușit obţinerea
tuturor standardelor de
calitate  a produselor, precum
și tehnologia și schemele
tehnologice de fabricare a
produselor lactate.

De asemenea, sprijinim
procesatorii în pregătirea
documentaţiei pentru
obţinerea stasurilor de firmă la
produsele noi.

În ce privește pregătirea
profesională conducerea
Asociaţiei a luat legătura cu

serviciul de Consultanţă
Agricolă pentru organizarea de
cursuri de calificare și
perfecţionare în meseria de
preparator produse lactate.
Cursurile se vor desfășura în
perioada de iarnă,  deoarece
cantitatea de lapte care trebuie
procesată este mai mică.

În colaborare cu Camera de
Comerţ și Industrie
Maramureș vor fi iniţiate
cursuri de  formare a
auditorilor interni în domeniul
ISO și H.A.C.C.P, care vor
contribui la îmbunătăţirea
activităţii în general și a
calităţii produselor în special.
O preocupare de seamă a avut
conducerea Asociaţiei în
direcţia atragerii de noi
membri. În prezent, din
Asociaţie fac parte un număr
de 18 societăţi și 26 de
producători de lapte, din care
au fost primiţi în acest an 3
societăţi procesatoare de lapte
și 26 de producători.

Cotizaţia a fost încasată în
proporţie de 97% în anul
trecut și 75 % în primele 6
luni ale acestui an.

ing. S. POP - secretar
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Aderarea României 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. 14
Energie

Descriere: Uniunea Europeană este unul
din actorii principali de pe piaţa
internaţională a energiei, ea fiind cel mai
mare importator și al doilea mare
consumator din domeniu. Jumătate din
aprovizionarea cu energie a Uniunii Europene
depinde de importuri, iar această
dependenţă ar putea ajunge, în anul 2030,
până la 70% pentru gazele naturale și la
chiar 100% pentru petrol și cărbune, în
situaţia în care nu se va lua nici o măsură.
Este foarte probabil ca extinderea Uniunii
Europene să accentueze aceste tendinţe,
în ciuda faptului că anumite ţări candidate
sunt producătoare de resurse energetice (de
exemplu, Polonia produce cărbune, iar
România petrol și gaze naturale).

Elementele principale ale acquis-ului în
domeniul energiei sunt prevederi le
Tratatului CE și legislaţia secundară privind
în principal concurenta și subvenţiile de
stat, piaţa internă a energiei (inclusiv
directivele cu privire la electricitate,
transparenţa preţuri lor, transportul
electr icităţi i  și al gazelor naturale,
hidrocarburile, acordarea licenţelor,
situaţiile de urgentă și obligativitatea
existenţei stocurilor strategice), energia
nucleară, eficienţa sectorului energetic și
protecţia mediului.

În sectorul energetic, ţările candidate
trebuie, în principal, să:

- stabilească o politică energetică de
ansamblu, cu un calendar precis de
restructurare a sectorului;

- se pregătească pentru funcţionarea
corespunzătoare pe piaţa internă a energiei
(prin punerea în practică a directivelor
privitoare la gaze naturale și electricitate,
la electricitatea produsă din surse
reînnoibile de energie, etc.);

- îmbunătăţească reţelele energetice în
scopul creării unei adevărate pieţe la
standarde europene;

- se pregătească pentru situaţii de criză,
în principal prin constituirea stocurilor de
rezervă (de petrol) pentru 90 de zile;

- abordeze consecinţele sociale,
regionale și aspectele de protecţie a
mediului legate de restructurarea minelor;

- utilizeze mai eficient energia și să
acorde o pondere mai mare în bilanţul lor
energetic utilizării surselor reînnoibile de
energie cum ar f i energia eoliană,
hidroenergia, energia solară și de biomasă;

- îmbunătăţească siguranţa centralelor lor
nucleare, astfel încât energia electrica să

fie produsă la un înalt nivel de siguranţă
nucleară;

- se asigure ca deșeurile nucleare sunt
manipulate în mod responsabil și să se
pregătească pentru aplicarea regulilor de
protecţie Euratom privitoare la materialele
nucleare.

În ceea ce privește energia nucleară,
Uniunea Europeana a subliniat în repetate
rânduri importanţa existenţei unui nivel înalt
de siguranţă nucleară în ţările candidate.
În iunie 2001, Consiliul Uniunii Europene
a luat notă de un „Raport asupra siguranţei
nucleare în contextul extinderii”. În iulie
2001, la invitaţia Consiliului, Comisia a
transmis acest raport ţărilor candidate, care
urmau sa indice dacă recomandările
cuprinse în raport sunt acceptabile. Mai
mult, ţările candidate trebuia să indice
calendarul pe care îl au în vedere pentru
punerea în practică a fiecărei recomandări.

În România, principalele probleme din
cadrul negocierilor în domeniu sunt legate
de piaţa internă a energiei (gaze naturale
și electricitate), constituirea de stocuri de
petrol pentru cazuri de urgenţă și siguranţa
nucleară.

România a deschis acest capitol în primul
semestru al anului 2002, acceptând
acquis-ul comunitar în vigoare la data de
30 iunie 2002 și angajându-se să îl aplice
până la data aderării la UE, respectiv 2007,
cu excepţia directivei privind obligaţia
Statelor Membre UE de a menţine un stoc
minim de petrol și/sau produse petroliere
pentru care a obţinut o perioada de tranziţie
de cinci ani. Capitolul Energie a fost închis
la 30 iunie 2004.

Mai multe informaţi i la: http://
europa.eu.int/scadplus/leg/en/s14000.htm
– pagina disponibilă în limba engleză.

Capitolul nr. 15
Politica industrială

Descriere: Politica industrială a Uniunii
Europene vizează creșterea competitivităţii,
ca bază a obţinerii unui standard de viaţă
ridicat și a diminuării șomajului. Politica
industriala urmărește accelerarea
acomodării la schimbările structurale,
încurajând crearea unui mediu favorabil
iniţiativei, dezvoltării de întreprinderi și
cooperării industriale pe tot cuprinsul
Uniunii, precum și mai buna exploatare a
potenţialului industrial al politicilor de
inovare, cercetare și dezvoltare tehnologică.

Acquis-ul cuprins în Capitolul 15 nu
necesită transpunere în ordinea juridică
naţională a ţărilor candidate și nici măsuri

speciale de implementare și punere în
vigoare. Acest acquis constă din linii
directoare generale ale politicii de
competitivitate industrială atât în plan
orizontal cât și specific sectorial, care nu
sunt obligatorii, din punct de vedere juridic,
pentru Statele Membre, precum și din
prevederi bazate pe Tratatul CECO, din care
multe nu mai sunt valabile. Tratatul CECO a
expirat în 2002.

Pentru a putea evolua în condiţiile
concurenţiale ale pieţei Uniunii, industria
statelor candidate trebuie să atingă un
anumit grad de competitivitate înainte de
momentul aderării. Aceste state trebuie să
dovedească faptul că aplică o politică
deschisă, care favorizează concurenţa, în
conformitate cu articolul 157 (fost art. 130)
al Tratatului CE. Cooperarea dintre UE și
ţările candidate în domeniul cooperării
industriale, al investiţiilor, al standardizării
industriale și al evaluării conformităţii, după
cum se stipulează în Acordurile de Asociere,
este de asemenea un indicator important
al progresului pe calea aderării.

În cadrul negocierilor s-a solicitat ţărilor
candidate să își prezinte politica industrială
și strategiile de restructurare în scopul
evaluării conformităţii politicilor lor industriale
cu principiile, în special cele referitoare la
privatizare și restructurare, din Decizia
Consiliului privind “Implementarea unui
program comunitar de acţiune în scopul
creșterii competitivităţii industriei europene”
(96/413/CE).

Politica industrială a României este în curs
de aliniere la principiile politicii industriale a
UE. Totuși, sunt necesare eforturi
suplimentare pentru a vedea obiectivele
politicii reflectate în practica. Privatizarea și
restructurarea rămân domeniul care
necesita eforturi suplimentare majore.

Capitolul nr. 16
Întreprinderile mici și mijlocii

Descriere: Acquis-ul comunitar în vigoare,
privind politica antreprenorială, sectorul
distribuţiei, turismul și economia socială
constă în mare parte din decizii, privind
înfiinţarea procedurilor de consultare și a
programelor comunitare, sau din
recomandări. Acestea nu necesita
transpunere în legislaţia naţională din ţările
candidate, și nici măsuri de aplicare și
punere în vigoare. Singura excepţie o
reprezintă Directiva privind statisticile
turistice (95/57/CE).

Totuși, acest capitol este important în

Continuare în pag. a  7-a
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Aderarea României la Uniunea Europeană

CAPITOLELE DE NEGOCIERE

– Note de prezentare –

Urmare din pag. a 6-a

contextul dezvoltării economice și al
capacităţii de a face faţă presiunilor
exercitate de concurenţă. Trei domenii au o
importanţă deosebită:

a) elaborarea și punerea în practică a
politicii antreprenoriale / din domeniul IMM-
urilor de ansamblu

b) mediul general de afaceri dintr-o
anume ţară

c) adoptarea și aplicarea definiţiei unui
IMM.

În iunie 2000, Comisia Europeana a
adoptat o strategie menită să susţină
dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în
contextul globalizării, precum și dezvoltarea
unei economii bazate pe cunoaștere și
inovare. Această Cartă Europeană a
Întreprinderilor Mici a fost adoptată și de

către ţările candidate în aprilie 2002.
Conform legislaţiei Uniunii Europene, o

întreprindere poate fi clasificată drept IMM
dacă are cel mult 250 de angajaţi și
îndeplinește anumite condiţii referitoare la
cifra de afaceri, la profit și la independenţa
întreprinderii. Se face, de asemenea,
distincţie între micro-întreprinderi (0-9
angajaţi), mici întreprinderi (10-49 angajaţi)
și întreprinderi de mărime medie (50-249
angajaţi).

Dacă se ia în considerare această
definiţie, o mare parte a firmelor existente
în Uniunea Europeana aparţin categoriei
întreprinderilor mici și mijlocii. Existenţa
IMM este vitală pentru dezvoltarea
economică, acestea fiind prezente în toate
sectoarele industriei și serviciilor, având
capacitatea de a se adapta mult mai ușor
la schimbările survenite în condiţiile

economice și sociale. Ele operează, în
special, la nivel naţional, dar sunt afectate
de legislaţia europeană privind taxele și
impozitele, concurenţă, formalităţile vamale
etc. Ca urmare, politica europeană în
domeniu constă în măsuri menite să
promoveze interesele întreprinderilor mici
și mijlocii și să elimine discriminările care
ar putea să le blocheze accesul pe piaţă.

România a început negocierile pentru
acest capitol în martie 2000, ele fiind
provizoriu închise în mai 2000. România a
acceptat integral acquis-ul comunitar din
domeniul politicii antreprenoriale, fără a
solicita perioade de tranziţie sau derogări.

Mai multe informaţi i la: http://
europa.eu.int/scadplus/leg/en/s26000.htm
– pagină disponibilă în limba engleză.

Sursa: pagina web a Delegaţiei Comisiei
Europene la București: www.infoeuropa.ro

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. II I, cam. 10, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro, http://www.ccimm.ro,
persoană de contact: Bogdan LEGĂNARU.

Agenţia Naţională pentru
Întreprinderi Mici și Mijlocii și
Cooperaţie derulează
Programul naţional multianual
pe perioada 2002 – 2005 de
susţinere a investiţiilor realizate
de către întreprinderi nou
înfiinţate și microîntreprinderi,
precum și a investiţiilor de
modernizare/retehnologizare a
întreprinderilor mici și mijlocii
prin Finansbank Romania SA,
banca selectată prin licitaţie
publică deschisă, în
conformitate cu prevederile art.
26 alin. (3) din Legea nr. 346/
2004 privind stimularea
înfiinţării și dezvoltării
întreprinderilor mici și mijlocii.

Programul a devenit
operaţional în data de
15.07.2005.

Conform criteriilor de
eligibilitate ale ANIMMC, în
cadrul Programului pot fi
finanţate numai societăţi
comerciale care își desfășoară
activitatea de cel puţin un an
în 13 sectoare prioritare ale
economiei naţionale și care
solicită finanţarea pentru active
fixe, brevete și licenţe ,
modernizare și/sau
retehnologizare.

De asemenea, pot beneficia

PROGRAMUL NAŢIONAL MULTIANUAL PE PERIOADA 2002 – 2005 DE
SUSŢINERE A INVESTIŢIILOR REALIZATE DE CĂTRE ÎNTREPRINDERI NOU
ÎNFIINŢATE ȘI MICROÎNTREPRINDERI, PRECUM ȘI A INVESTIŢIILOR DE

MODERNIZARE/RETEHNOLOGIZARE A ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII
de prevederile Programului
întreprinderile nou-infiinţate,
microîntreprinderile, precum și
întreprinderile mici și mijlocii
care îndeplinesc cumulativ
următoarele criterii de
eligibilitate:

a) sunt definite conform art.
2 din Legea nr. 346/2004
privind stimularea înfiinţării și
dezvoltării întreprinderilor mici
și mijlocii și își desfășoară
activitatea în România;

b) au capital social integral
privat;

c) și-au îndeplinit la termen
obligaţiile exigibile de plata a
contribuţiilor, impozitelor și
taxelor către bugetul de stat,
bugetele speciale și bugetele
locale, prevăzute de legislaţia
în vigoare;

d) nu au credite restante;
e) nu sunt în stare de faliment

ori de lichidare, nu au afacerile
administrate de un judecător-
sindic, nu au activităţile
comerciale suspendate sau nu
se află într-o situaţie similară
cu cele menţionate mai sus,
reglementată de lege;

f) nu fac obiectul unei
proceduri legale pentru
declararea lor în una dintre
situaţiile prevăzute la lit. e);

g) respectă criteriul de
independenţă așa cum este
definit in art. 3 alin. (2) din
Legea nr. 346/2004;

h) îndeplinesc criteriile de
eligibilitate prevăzute de
normele specifice de creditare
ale băncii, pentru a obţine
creditul asociat.

AFN ce poate fi acordată unui
beneficiar eligibil nu poate
depăși echivalentul în lei a
50.000 EURO, în cazul
întreprinderilor mici și mijlocii,
respectiv 10.000 EURO, pentru
întreprinderi nou-înfiinţate și
microîntreprinderi, exclusiv
taxa pe valoarea adăugată, și,
în același timp, nu poate
acoperi mai mult de 40% din
valoarea proiectului de
investiţii.

Banca selectată va acorda
beneficiarului eligibil un credit
de finanţare, pe termen mediu
sau lung, care va acoperi
minimum 45% din valoarea
proiectului de investiţii.

Contribuţia proprie a
beneficiarului eligibil trebuie să
fie de minim 15% din valoarea
proiectului de investiţii, în
natura sau în numerar.

AFN poate fi utilizată pentru
achiziţionarea de active

corporale și necorporale de
tipul: terenuri, clădiri,
construcţii, mașini, utilaje și
echipamente, mijloace de
transport de 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 de mărfuri care sunt
noi.

Cheltuielile efectuate
înaintea depunerii cererii de
finanţare nu sunt eligibile.

Atât AFN, cât și creditul
bancar în cadrul Programului
nu pot fi utilizate pentru
rambursarea împrumuturilor
existente care au fost
contractate din alte surse.

Pentru informaţii suplimen-
tare vă rugăm să ne contactaţi
la sediul nostru din Bd. Unirii
nr. 16, 430232, Baia Mare,
România, tel. 40-262-221510,
fax 40-262-225794, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro,, persoană
de contact: Bogdan
LEGANARU, Compartimentul
de Integrare Europeană.
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MASTERAT!!!

 - Bănci și pieţe de capital -

 - Managementul dezvoltării afacerii -

Organizate la Baia Mare de

Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj Napoca
în colaborare cu

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș

Înscrieri și relaţii suplimentare:
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
Baia Mare, Bd. Unirii nr. 16, et. III, cam. 10
Tel. 0262-221510, 0362-405303, Fax. 0262-225794
e-mail: cci_mm@ccimm.ro

Pentru mai multe informaţii referitoare la relaţiile României cu Uniunea Europeană vizitaţi: www.infoeuropa.ro

CURSURI GRATUITE PENTRU IMM

CAMERA DE COMERŢ ȘI

INDUSTRIE MARAMUREȘ

UNIUNEA EUROPENĂ

Proiect finanţat prin PHARE

S-A FINALIZAT SERIA A II-a

PROGRAM PILOT DE SPRIJINIRE A IMM PENTRU MAXIMIZAREA CALITĂŢII ACTIVITĂŢILOR, ALTELE DECÂT
PRODUCŢIA, ÎN REGIUNEA DE NORD-VEST

Proiect 02PH-RU035 - Programul de Coeziune Economică și Socială - Dezvoltarea Resurselor Umane
Schema de finanţare nerambursabilă - Linia de buget: RO-2002/000-586.05.02.02

În cadrul proiectului PROGRAM
PILOT DE SPRIJINIRE A IMM
PENTRU MAXIMIZAREA CALITĂŢII
ACTIVITĂŢILOR, ALTELE DECÂT
PRODUCŢIA, ÎN REGIUNEA DE
NORD-VEST, implementat de către
Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, în parteneriat cu
Camera de Comerţ, Industrie și
Agricultură Bistriţa-Năsăud, în data
de 19 Iulie 2005 s-a desfășurat în
Baia Mare examinarea cursanţilor
pentru cea de-a doua serie de cursuri,
care s-a desfășurat în perioada 19 Mai – 16 Iulie 2005, în
domeniile APROVIZIONARE, VÂNZĂRI (MARKETING),
MANAGEMENT RESURSE UMANE, MANAGEMENT FINANCIAR,
pentru judeţul Maramureș.

Au fost susţinute peste 60 de examinări, participanţii
reprezentând peste 30 de firme de prestigiu maramureșene.

Au mai rămas de desfășurat trei
module din cea de-a treia serie de
cursuri, Astfel:
- 1 – 3 Septembrie 2005
Aprovizionare (seria 3),
- 8 – 10 Septembrie 2005 Vânzări
(marketing) (seria 3),
- 15 – 17 Septembrie 2005
Management finaciar (seria 3)
- 21 Septembrie 2005 – examinare
seria a III-a.

Pentru informaţii suplimentare și
înscrieri vă rugăm să ne contactaţi la

CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ, Bd. Unirii
nr. 16, 430232, Baia Mare, tel. 40-262-221510, fax 40-
262-225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro, http://
www.ccimm.ro, http://www.proafaceri.ro.

Persoane de contact: Florentin TUȘ, Bogdan
LEGĂNARU.
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Cafeneaua Oamenilor de Afaceri

 “UNIUNEA EUROPEANĂ VINE LA TINE ACASĂ”
CICLUL TEMATIC

În data de  28 iulie 2005, în organizarea Camerei
de Comerţ și Industrie Maramureș la Centrul de
Instruire și Marketing al CCI Maramureș din Baia
Mare s-a desfășurat în cadrul CAFENELEI
OAMENILOR DE AFACERI întâlnirea cu
reprezentanţii Ambasadei Republicii Polone la
București: Excelenţa Sa, Domnul Jacek
Paliszewski, Ambasadorul Extraordinar și
Plenipotenţiar al Republicii Polone la București și
Domnul Tomasz Suprowicz, Prim Consilier, Șeful
Secţiei Economico-Comerciale a Ambasadei
Republicii Polone la București.

Întâlnirea a fost deschisă de către d-nul Gheorghe
Marcaș, președintele C.C.I. Maramureș, care a
prezentat înalţii oaspeţi și a precizat că această
reuniune a fost organizată din dorinţa de a ne lămuri,
din experienţa Poloniei, cu ce probleme s-au
confruntat oamenii de afaceri polonezi în perioada
de pre-aderare și post-aderare având în vedere faptul
că Polonia este de un an de zile membră a U.E.

Excelenţa Sa a apreciat interesul deosebit al
mediului de afaceri maramureșean, fiind prezenţi
la acest eveniment peste 40 de reprezentanţi din
mai multe sectoare din economie – industria
laptelui, panificaţiei, transporturilor, turism,
confecţii, construcţii precum și reprezentanţi ai
unor instituţii publice și mass-media.

Principala problemă dezbătută a constat în
identificarea domeniilor pentru dezvoltarea
relaţiilor de colaborare dintre reprezentanţii
mediului de afaceri din judeţul Maramureș și
mediul de afaceri din Polonia, relaţii care, așa cum
sublinia Excelenţa Sa, la ora actuală sunt nule.

Distinșii oaspeţi au împărtășit din experienţa
ţării lor, subliniind că problemele cu care se
confruntă ţara noastră acum au existat și în Polonia
în procesul de aderare la U.E. . S-a prezentat și un

scurt film cu unele aspecte din domeniul industriei,
turismului și agriculturii surprinzându-se și
momentul de semnare a tratatului de aderare.
Consilierul Economic al Ambasadei, Tomasz
Suprowicz, a subliniat faptul că aderarea la U.E a
Poloniei a presupus muncă de ani de zile, reforma
începând mult mai repede comparativ cu România.
Este necesară schimbarea modului de gândire,
deoarece nu U.E. vine în România ci România intră
pe piaţa europeană. De asemenea, trebuie
accentuat procesul de pregătire a cadrelor și de
dezvoltare a serviciilor. Legat de piaţa imobiliară
din România s-a precizat că se caracterizează prin
scumpirea terenurilor și a clădirilor, ceea ce
generează scăderea investiţiilor.

S-a pus problema unor relaţii pe plan
interbancar cu scopul de a ușura eventualele
tranzacţii dintre IMM-urile din ambele ţări, prin
acordarea de garanţii.

Întâlnirea a avut un caracter interactiv, în a doua
parte a întâlnirii oaspeţii răspunzând întrebărilor
reprezentanţilor mediului de afaceri

maramureșean, care vizau în primul rând
identificarea unor posibili parteneri de afaceri
polonezi.

Domeniile de interes pentru importul din
Polonia sunt: materiale electrice; utilaje pentru
industria de prelucrare a plantelor medicinale;
mașini și utilaje pentru industria confecţiilor;
mărfuri textile, încălţăminte, metalo-chimice;
materiale de construcţii. Disponibilitatea de
export vizează: mărfuri alimentare, produse din
plante medicinale, suplimente nutritive; confecţii
îmbrăcăminte (lohn); confecţii metalice,
construcţii de mașini industriale, materiale de
constructii, mașini și echipamente de utilizare
generală pentru tratarea și epurarea apei; ţevi și
fitinguri din plastic și lucrări de instalaţii.

Pentru industria din morarit-panificatie,
producerea și prelucrarea laptelui, turism,
transporturi se are în vedere schimbul de
experienta între asociatiile profesionale patronale
din domeniu prin organizarea unei misiuni
economice în Polonia în toamna acestui an.

Vă prezentăm în cele ce
urmează calendarul pentru anul
2006 al târgurilor și expoziţiilor
internaţionale cu finanţare de la
bugetul de stat, sub forma
denumire târg – loc de
desfășurare – profil târg – perioada
de desfășurare:
�PRET A PORTER - Paris /

Franţa - Colecţii de modă -
Ianuarie
�INTERNATIONALE GRÜNE

WOCHE –Berlin / Germania -
Produse alimentare - 13-22
Ianuarie
�HEIMTEXTIL – Frankfurt /

Germania – Ţesături - Ianuarie
�IMM – Koln /Germania –

Mobilă - 17-23 Ianuarie
� C P D – Dusseldorf /

Germania – Confecţii - Februarie
� FURNITURE SHOW –

Birmingham / Marea Britanie –
Mobilă - Martie
�AMBIENTE – Frankfurt /

PROGRAMUL de participare a României la târguri și expoziţii
internaţionale în anul 2006, cu finanţare de la bugetul de stat

Germania – Sticlărie - Februarie
� ASIAN AEROSPACE –

Singapore / Singapore - Salon
aeronautică- 21-26 Februarie
�TEXWORLD – Paris / Franţa

– Ţesături – Februarie / Martie
�CEBIT – Hanovra / Germania

– IT - 10-16 Martie
�PROWEIN – Dusseldorf /

Germania - Vinuri și băuturi
spirtoase - Martie
�FURNITURE FAIR – Kiev /

Ucraina – Mobilă - Martie
�WIN WORLD OF INDUSTRY

– Istanbul / Turcia – Tehnic -
Martie
�HANNOVER MESSE –

Hanovra / Germania – Tehnic -
Aprilie
� INDUSTRIA 2006 –

Budapesta / Ungaria – Tehnic -
Mai
�INTERSELECTION – Paris /

Franţa - Colecţii de modă - Mai
�EUROSATORY – Paris /

Franţa - Tehnică militară și
aeronautică - Iunie
�OUTSOURCE WORLD –

Londra / Marea Britanie – IT - Iunie
�VINEXPO - Hong Kong -

Vinuri și băuturi spirtoase - 20-
22 Iunie
�FARNBOROUGH – Londra /

Marea Britanie - Tehnică militară
și aeronautică - 17-23 Iulie
� C P D – Dusseldorf /

Germania – Confecţii – Iulie /
august
� AUTUMN FAIR –

Birmingham /Marea Britanie –
Sticlărie - 04-07
�TEXWORLD – Paris / Franţa

– Ţesături - Septembrie
�PRET A PORTER – Paris /

Franţa - Colecţii de modă -
Septembrie
�COLLECTION PREMIERE

MOSCOW – Moscova / Federaţia
Rusă – Confecţii - Septembrie
�INTERNATIONAL AUTUMN

FAIR – Zagreb / Croaţia – Tehnic
- Septembrie
�CHANNELS EXHIBITIONS -

Dubai / E.A.U. - Produse
cosmetice - Septembrie
�SYSTEMS – Munchen /

Germania – IT - Octombrie
�Iran Int’l Industry Fair –

Teheran / Iran - Tehnic general -
Octombrie
�HANSEBOOT – Hamburg /

Germania – Naval – Octombrie /
Noiembrie
�BIG 5 – Dubai / E.A.U. -

Tehnic general - Octombrie
�MEBEL – Moscova / Federaţia

Rusă – Mobilă - Noiembrie
�MIDEST – Paris / Franţa -

Subcontractare industrială -
Decembrie

Informaţii suplimentare: CCI
Maramureș, Bd. Unirii nr. 16,
tel. 0262-221510, 0362-
405303, fax 0262-225794, e-
mail: cci_mm@ccimm.ro.

"Prezenţa noastră în cadrul acestei misiuni de informare
în Baia Mare a avut ca scop promovarea contactelor de
afaceri și a cooperării. Dorim să vă mulţumim pentru
întâlnirea de succes pe care am avut-o cu membrii Camerei
de Comerţ. Vă doresc realizări în continuare în dezvoltarea
activităţilor dumneavoastră, care își aduc o importantă
contribuţie la dezvoltarea judeţului Maramureș.

Sperăm că acest schimb de contacte și informaţii se va
materializa în acţiuni concrete."

Excelenţa Sa, Domnul Jacek PALISZEWSKI
Ambasadorul Extraordinar și Plenipotenţiar al

Republicii Polone în România
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O.R.C. Maramureș ne informează
În perioada 01.01.1991 –

30.06.2005, în Registrul Comerţului
Maramureș s-au efectuat 104.007
operaţiuni, din care 43.362
înmatriculări, 55.491 menţiuni, 5.154
radieri.

Ponderea înmatriculărilor o
constituie S.R.L. 14.846 (49,47%) și
persoane fizice autorizate în baza Legii
nr. 300/2004 (AF/PF) 12.998
(43,27%).

În intervalul 01.05.2005 –
30.06.2005, s-au efectuat 825
operaţiuni, din care 308 înmatriculări,
441 menţiuni și 76 radieri, adică mai
puţin cu 113 decât în aceeași perioadă
a anului 2004.

Capitalul străin investit în judeţ în
perioada 01.01.1991 – 30.06.2005 este
de 61.927.758 USD și
90.612.6255.269 lei la un număr de
1.418 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 iunie 2005 numărul
societăţilor cu aport de capital străin
constituite, a fost 9, iar volumul
capitalului străin investit în această
perioadă a fost de 44.800.000 lei.

În luna iunie 2005 s-au operat 76
radieri, din care 666 AF/PF, 8 SRL, 2
SA 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.

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 11.782 societăţi comerciale, cu
obligaţia depunerii situaţiei financiare
anuale pe anul 2003, s-au conformat
5.361 societăţi, ceea ce reprezintă
45,50 %. 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 republicată.

Înaintarea acţiunilor de dizolvare la
tribunal pentru nedepunerea situaţiilor
financiare pe anul 2003 se face
eșalonat în ordinea înmatriculării
societăţilor comerciale în registrul
comerţului.

Pe anul 2004, din 13.745 societăţi
comerciale, au depus situaţiile
financiare 5.126 societăţi, ceea ce
reprezintă 37,29%.

Maria Kelemen

 - director ORC Maramureș

�Producţia industrială realizată în
perioada 1.I-31.V.2005, comparativ
cu perioada similară din anul 2004, a
fost mai mică cu 0,4%  în volum
absolut.
�Volumul cifrei de afaceri totale

(cifra de afaceri totală provine atât din
activitatea principală, cât si din
activităţi le secundare ale
întreprinderilor cu profil industrial) a
întreprinderilor cu activitate principală
de industrie în perioada 1.I -
30.IV.2005, a fost mai mic, cu 8,1%
faţă de aceeași perioadă din anul
2004.
�Exporturile și importurile de mărfuri

realizate în perioada 1.I-31.V. 2005
faţă de perioada corespunzătoare din
anul 2004, au fost mai mari cu 26,4%,
respectiv 22,3%.
� Volumul cifrei de afaceri a

întreprinderilor cu activitate principală
de comerţ cu amănuntul a crescut în
perioada 1.I. - 30.IV.2005 cu 2,0%
faţă de cel obţinut în perioada
corespunzătoare din anul 2004.
Comparativ cu perioada similară din

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 maimaimaimaimai și perioada 1.I.-3 și perioada 1.I.-3 și perioada 1.I.-3 și perioada 1.I.-3 și perioada 1.I.-311111.....VVVVV.2005.2005.2005.2005.2005
anul 2004, volumul cifrei de afaceri
realizată din vânzările de produse
alimentare a fost mai mare cu 11,3%,
dar mai mic cu 7,7% 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  în
perioada 1.I. - 30.IV.2005, sub nivelul
înregistrat în aceeași perioada din anul
2004, cu 21,2%. Cifra de afaceri
obţinuta din vânzările de autovehicule,
motociclete, piese de schimb și
accesorii aferente, întreţinerea și
repararea   autovehiculelor a fost mai
mare cu 19,0% în comparaţie cu
perioada 1.I.-30.IV.2004, iar cifra de
afaceri obţinută din vânzarea de
carburanţi a fost mai mică cu 44,2%
faţă de perioada    corespunzătoare
din anul 2004.
�Cifra de afaceri din activitatea de

servicii de piaţă prestate populaţiei a
înregistrat în perioada 1.I - 30.IV.2005

o creștere de 4,5% faţă de perioada
similară din anul 2004.
�Câștigul salarial mediu nominal

brut în luna mai 2005 a scăzut cu
6,4%, iar câștigul salarial mediu
nominal net a fost mai mic cu 5,9%
comparativ cu luna aprilie2005.
�Raportul dintre indicele câștigului

salarial mediu nominal net și indicele
preţurilor de consum, în  luna mai
2005, a fost de 93,8% faţă de luna
precedentă, de 84,3% faţă de luna
decembrie 2004 și de 62,8%
comparativ cu luna octombrie 1990.
�Preţurile de consum al populaţiei,

pe ţară, în luna mai 2005 au crescut
cu 0,3% faţă de luna precedentă și cu
10,0% faţă de  luna mai 2004. În
raport cu luna decembrie 2004, rata
inflaţiei a fost de 3,8%, ceea ce
corespunde unei medii lunare de 0,8%,
comparativ cu 0,6%  în aceeași
perioadă din anul 2004.

Numărul șomerilor înregistraţi la
sfârșitul lunii mai 2005 era de 8.415
persoane, în creștere cu 35 persoane
faţă de luna precedentă, iar rata
șomajului a fost de 4,0% (4,0% în luna
precedentă) și de 3,0%  pentru femei
(3,4% în luna   precedentă).
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� Hotărârea Guvernului nr. 454/
19.05.2005 pentru aprobarea destinaţiei
excedentului rezultat din execuţia bugetară a
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pe
anul 2004 (M.O. nr. 457/30.05.2005)
� Ordinul nr. 878/19.05.2005 al

Ministrului Finanţelor Publice privind aplicarea
deciziilor Comitetului Sistemului armonizat
referitoare la interpretarea Sistemului armonizat
de denumire și codificare a mărfurilor (M.O. nr.
476/06.06.2005)
� Ordinul nr. 466/28.04.2005 al

ministrului sănătăţii privind stabilirea tarifelor
pentru prestaţiile medicale acordate cu plată,
la cerere, în policlinicile cu plată (M.O. nr. 459/
31.05.2005)
� Ordinul ministrului administraţiei și

internelor nr. 647/16.05.2005 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind
elaborarea planurilor de urgenţă în caz de
accidente în care sunt implicate substanţe
periculoase (M.O. nr. 460/31.05.2005)
� Legea nr. 159/27.05.2005 privind Tariful

vamal integrat român (M.O. nr. 462/
31.05.2005)
� Hotărârea Guvernului nr. 459/

19.05.2005 privind reorganizarea și
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia
Mediului (M.O. nr. 462/31.05.2005)
� Legea nr. 163/01.06.2005 privind

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 138/2004 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal (M.O. nr. 466/01.06.2005)
� Hotărârea nr. 49/25.05.2005 a Camerei

Auditorilor Financiari privind aprobarea
Registrului Auditorilor Financiari din România
(M.O. nr. 468/02.06.2005)
� Ordinul Consiliului Concurenţei nr. 90/

24.05.2005 privind punerea în aplicare a
Instrucţiunilor privind soluţionarea plângerilor
referitoare la prevederile art. 5 și 6 din Legea
concurenţei nr. 21/1996 (M.O. nr. 472/
03.06.2005)
� Hotărârea Guvernului nr. 480/

19.05.2005 privind conţinutul, etapele,
condiţiile de finanţare, publicare și distribuire a
Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară
și faliment (M.O. nr. 474/03.06.2005)
� Ordinul nr. 878/2005 al vicepreședintelui

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
privind aplicarea deciziilor Comitetului
Sistemului armonizat referitoare la interpretarea
Sistemului armonizat de denumire și codificare
a mărfurilor (M.O. nr. 476/06.06.2005)
� Ordinul nr. 706/23.05.2005 al

ministrului afacerilor externe privind intrarea în
vigoare a unor tratate semnate de România cu
alte state (M.O. nr. 478/07.06.2005)
� Hotărârea Guvernului nr. 501/

01.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor pentru
asigurarea mijloacelor de protecţie individuală
a cetăţenilor (M.O. nr. 482/08.06.2005)
� REPUBLICAREA Legii nr. 129/1998

privind înfiinţarea, organizarea și funcţionarea
Fondului Român de Dezvoltare Socială (M.O.
nr. 483/08.06.2005)
� Circulara nr. 16/01.06.2005 a Băncii

Naţionale a României privind nivelul dobânzii
de referinţă a B.N.R. valabil în luna iunie 2005
(8,00% pe an) (M.O. nr. 486/09.06.2005)
� Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 418/

20.04.2005 pentru aprobarea Catalogului
naţional de programe de studii complementare
în vederea obţinerii de atestate de către medici,

Breviar juridic - acte normative publicate în M.O.
medici dentiști și farmaciști, precum și a
Normelor metodologice de organizare și
desfășurare a acestora (M.O. nr. 489/
09.06.2005)
� REPUBLICAREA Hotărârii Guvernului nr.

453/2003 privind stabilirea condiţiilor
introducerii pe piaţă a aparatelor consumatoare
de combustibili gazoși (M.O. nr. 489/
09.06.2005)
� Decizia nr. 460/09.06.2005 privind

modificarea Condiţiilor generale de contractare
a serviciilor de distribuţie a gazelor naturale
(M.O. nr. 490/10.06.2005)
� Hotărârea Guvernului 448/19.05.2005

privind deșeurile de echipamente electrice și
electronice (M.O. nr. 491/10.06.2005)
� Ordinul nr. 93/25.05.2005 al

președintelui Consiliului concurenţei pentru
punerea în aplicare a Regulamentului privind
ajutorul de stat pentru producţia
cinematografică și de televiziune (M.O. nr. 491/
10.06.2005)
� Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

47/01.06.2005 privind unele măsuri care
trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii
nr. 348/2004 privind denominarea monedei
naţionale (M.O. nr. 492/10.06.2005)
� Hotărârea Guvernului nr. 488/

26.05.2005 privind aprobarea sistemului
naţional de indicatori de incluziune socială (M.O.
nr. 492/10.06.2005)
� Ordinul nr. 102/27.05.2005 privind

procedura de avizare pentru conformitatea
statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene de
societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/
2005 privind organizarea și funcţionarea
cooperaţiei (M.O. nr. 495/13.06.2005)
� Ordinul nr. 693/30.05.2005 al

ministrului finanţelor publice privind aplicarea
Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru
aprobarea modelelor formularelor comune
privind activitatea financiară și contabilă și a
normelor metodologice privind întocmirea și
uti l izarea acestora (M.O. nr. 498/
13.06.2005)
� Ordinul nr. 702/30.05.2005 al

ministrului finanţelor publice pentru aprobarea
valorilor nominale, a modelarului și a
caracteristicilor și a modului de tipărire, livrare,
difuzare a timbrelor fiscale mobile (M.O. nr. 498/
13.05.2005)
� Hotărârea Guvernului nr. 490/

26.05.2005 privind unele măsuri pentru
accelerarea procesului de implementare a
reglementărilor privind ajutorul de stat (M.O.
nr. 500/14.06.2005)
� Legea nr. 179/09.06.2005 privind

înfiinţarea, organizarea și funcţionarea
institutelor de teorie politică și educaţie
democratică (M.O. nr. 502/14.06.2005)
� Ordinul ministrului mediului și gospodăririi

apelor și al ministrului agriculturii nr. 241/196/
2005 pentru aprobarea listei localităţilor pe
judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi
agricole și a Listei din bazinele hidrografice unde
există surse de nitraţi (zone vulnerabile și
potenţial vulnerabile) (M.O. nr. 508/
15.06.2005)
� Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.

50/09.06.2005 privind înfiinţarea, organizarea
și funcţionarea Comisiei de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private (M.O. nr. 509/
15.06.2005)
� Ordinul nr. 101/26.05.2005 al

președintelui Agenţiei Naţionale pentru

Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperaţie pentru
aprobarea Procedurii de Implementare a
Programului naţional multianual de înfiinţare și
dezvoltare a incubatoarelor de afaceri (M.O. nr.
512/16.06.2005)
� Legea nr. 167/09.06.2005 privind

ratificarea Acordului de împrumut dintre
România și Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie și Dezvoltare pentru proiectul de
închidere a minelor din 28.01.2005 (M.O. nr.
515/17.06.2005)
� Hotărârea Guvernului nr. 550/

15.06.2005 privind unele măsuri referitoare la
recalcularea pensiilor din sistemul public,
provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale
de stat (M.O. nr. 517/17.06.2005)
� Ordinul ministrului finanţelor publice nr.

754 și al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
pentru aprobarea normelor privind reflectarea
în contabilitate a operaţiunilor de denominare
a valorii nominale a acţiunilor / părţilor sociale /
unităţilor de fond, ca urmare a aplicării Legii nr.
348/2004 privind denominarea monedei
naţionale (M.O. nr. 518/17.06.2005)
� Ordinul nr. 683/07.06.2005 al

ministerului administraţiei și internelor privind
aprobarea Procedurilor generale pentru
colectarea datelor, validarea și răspunsul pe
timpul unei urgenţe radiologice (M.O. nr. 520/
20.06.2005)
� Hotărârea Guvernului nr. 560/

15.06.2005 pentru aprobarea categoriilor de
construcţii la care este obligatorie realizarea
adăposturilor de protecţie civilă, precum și a
celor la care se amenajează puncte de comandă
(M.O. nr. 526/21.06.2005)
� Ordinul nr. 55/06.06.2005 al

președintelui Autorităţii Naţionale Sanitară
Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor
privind aprobarea Normei pentru siguranţa
alimentelor care stabilește procedurile de
importul și exportul de produse de origine
animală supuse supravegherii și controlului
pentru siguranţa alimentelor (M.O. nr. 528/
22.06.2005)
� Ordinul nr. 56/08.06.2005 al

președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare pentru aprobarea tarifelor acţiunilor
sanitare veterinare efectuate de medicii
veterinari de liberă practică (M.O. nr. 529/
22.06.2005)
� Hotărârea Guvernului nr. 523/

09.06.2005 pentru aprobarea Strategiei
Guvernului de comunicare internă și externă
privind integrarea României în Uniunea
Europeană (M.O. nr. 530/22.06.2005)
� Ordinul nr. 637/196 al ministrului

sănătăţii și al președintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate privind aprobarea
Statutului Casei Naţionale de Sănătate (M.O.
nr. 531/22.06.2005)
� Ordinul nr. 762/913/2005 al ministrului

finanţelor publice și Transporturilor,
construcţiilor și turismului pentru completarea
ord. 1.013/873/2001 privind Documentaţia
standard de elaborare și prezentare a ofertei
pentru achiziţia publică de servicii (M.O. nr.
532/23.06.2005)
� Ordinul nr. 221/16.06.2005 al

ministrului telecomunicaţiilor și tehnologiei
informaţiei privind aprobarea Normelor tehnice
și metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/
2004 privind regimul juridic al activităţii
electronice notariale (M.O. nr. 534/
23.06.2005)
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• Din străinătate
CERERI

ARABIA SAUDITĂ
Solicită un container ciment, saci de 50kg.

(3741)
AUSTRIA
Dorește să importe din România produse

cosmetice, precum și diverse creme și
șampoane. (3734)

BRAZILIA
Exportă cafea măcinată și prăjită. (3751)
FEFERAŢIA RUSĂ
Solicită fibre optice (3738)
FRANŢA
Societate din sectorul componentelor auto -

specializată în asamblarea garniturilor de
transmisie, dorește să colaboreze cu societăţi
românești specializate în uzinaj și prelucrări
metale pentru industria componentelor auto.
(3752)

Solicită subfurnitură industrială în domeniul
mecanicii (tablă, uzinaj-frezaj, turnătorii, injecţie
plastic). (3753)

Dorește să contacteze societăţi românești de
inginerie și studii mecanice în vederea dezvoltării
de parteneriate pentru subfurnitura de proiecte
de studiu destinate unor societăţi europene.
(3754)

Dorește cooperare cu fabricanţi case din lemn.
(3755)

Solicită societăţi românești specializate în
tricotaje - îmbrăcăminte. (3756)

Dorește import componente pentru sisteme
de ventilaţie (piese din aluminiu turnate, filtre
de aer pentru ventilaţia clădirilor, cabluri metalice,
turbine centrifuge, grătare de ventilaţie din
plastic, garnituri din cauciuc Neoprene). (3757)

Import vată de sticlă și pâslă. (3758)
Dorește cooperare cu firme de manipulare/

transport mărfuri la București sau Pitești. (3759)
Solicită furnizori de produse finite din PVC și

lemn (lambriuri, parchet, uși, mic mobilier de
grădină, etc). (3770)

Solicită fabricarea în România de tipare
metalice, prelucrarea aluminiului, operaţiuni de
turnare termoplastică. (3771)

Solicită realizarea în România de mașini-unelte
de dimensiuni mici, în baza unor schiţe furnizate

CERERI
Solicită vopsele, lacuri, adezivi, materiale

de construcţii în vederea comercializării lor
pe piaţa internă. (969)

OFERTE
Dorește să exporte uleiuri eterice: extract

din cătină de brad, molid și mentă și uleiuri
din plante medicinale: cătină și arnică. (968)

de firma franceză. (3772)
GRECIA
Dorește să importe din România pentru re-

export în Irak și Iordania nuci (întregi și sâmburi)
în cantităţi de circa 5000 tone/an în cadrul unei
cooperări permenente și de lungă durată. (3736)

NIGERIA
Solicită articole sanitare (căzi de baie,

chiuvete, set WC + bideu) pentru import în
Nigeria. (3742)

Dorește să importe articole de încălţăminte și
confecţii (bărbaţi și femei). (3748)

Solicită confecţii (bărbaţi și femei), articole de
încălţăminte. (3769)

QATAR
Solicită 5.000 tone zahăr. (3743)
Solicită proiectoare pentru stadioane și

iluminat faţade clădiri. (3744)
REPUBLICA ARABĂ SIRIA
Solicită asfalt 60/70. (3730)
Solicită diverse sortimente de hârtie și

cartoane pentru tipărit invitaţii / cărţi de vizită de
lux (3731)

Lucrări de foraj pentru petrol / gaze, lucrări de
intervenţie, reparaţie (work over). (3749)

SLOVACIA
Dorește să importe din ţara noastră produse

din porţelan pentru uz casnic (cești cafea, farfurii
pentru restaurante etc.) (3732)

Este interesată să importe cca. 3000 mp
pavaje din marmură pentru construcţii pentru
piaţa slovacă și piaţa cehă. (3733)

TANZANIA
Dorește să importe ţigle din ceramică și

porţelan; materiale din PVC pentru podele.
(3761)

Dorește să importe uși din aluminiu, ferestre,
tavane false. (3762)

Dorește să importe îmbrăcăminte de calitate
și accesorii. (3763)

Importă îmbrăcăminte elegantă. (3764)
Dorește să importe mobilier. (3765)
Solicită mobilier. (3766)
UCRAINA
Solicită cleiuri și adezivi preparaţi; lacuri și

vopsele pe bază de polimeri sintetici sau naturali
modificaţi; bare și profile din oţeluri aliate; uși
din materiale plastice. (3767)

Solicită plăci și dale din ceramică pentru pavaj
sau acoperit, pigmenţi, opacifanţi și culori
preparate utilizate în industria ceramică. (3768)

COOPERĂRI
AUSTRIA
Dorește să stabilească relaţii cu companii din

România din domeniul prelucrării lemnului.
(3735)

BULGARIA
Firmă producătoare de confecţii pentru femei,

dorește să promoveze pe piaţa românească o
noua marcă de confecţii pentru femei - Bobo
Zander. (3729)

FEDERAŢIA  RUSĂ
Oferă antracit. În prezent livrează în România

prin firme olandeze si dorește o colaborare
directă. (3739)

FINLANDA
Dorește să coopereze cu firme din România

din domeniile: turnătorii / topitorii; industria
oţelului; ateliere mecanice; industria
construcţiilor de mașini; (3720)

FRANŢA
Identificarea unui partener român pentru

crearea în Franţa a unei structuri pentru
elaborarea de programe software. (3760)

GRECIA
Dorește să coopereze cu firme românești, din

București și marile orașe, care vand pe piaţa
internă, și care au un volum de afaceri de circa
300.000 euro/an din domeniul: confecţii de toate
genurile, costume de baie și lenjerie de corp,
încălţăminte și articole de piele, rochii de
mireasă. De asemenea, firma este interesată
să contacteze societăţile românești care produc
și exportă tricotaje “grele” (pulovere) și care au
un volum de afaceri de peste 2 mil. euro/an.
(3737)

MAROC
Dorește să angajeze doi mecanici specializaţi

în: reparaţii matriţe de ambutisare (pentru prese
mecanice) și în întreţinere și reparaţii mașini
(prese mecanice, prese de injecţie, diverse
echipamente mecanice) (3747)

QATAR
Dorește să angajeze un inginer design iluminat

și un specialist promovare vânzări articole
iluminat. (3744)

Dorește să angajeze pe post de director/
coordonator, câte un bun specialist (cu
experienţă și cunoscător al limbii engleze), pe
fiecare din domeniile: transporturi, aluminiu,
mecanic. (3746)

SLOVENIA
Compania caută partener de afaceri pentru

distribuţia și marketing-ul produselor sale și
anume: produse de îngrijire a tenului și a corpului,
extracte lichide din plante medicinale care pot fi
utilizate ca suplimente dietetice. (3724)

Compania oferă spre vânzare sau spre
inchiriere clădire pentru afaceri (3 niveluri, 900
mp) în zona industriala din Trzin. (3725)

OFERTE
BRAZILIA
Oferă la export pui congelaţi. (3750)
FEDERAŢIA RUSĂ
Oferă piei de ren. (3740)
ISRAEL
Oferă concentrate pentru hrana animalelor

(fodder), zahăr, porumb. (3728)
Oferă pungi din hârtie și mobilier de grădină

(preferabil cu structură metalică sau din aluminiu)
(3745)


	Editorial
	Luna lui cuptor 2005

	Adunarea Generala a membrilor CCIRB
	Cafeneaua Oamenilor de Afaceri
	Reglementari actuale in domeniul gestiunii deseurilor in contextul aderarii Romaniei la UE
	Ciclul Tematic "Uniunea Europeana vine la tine acasa"

	SERVICII oferite de CCI Maramures
	Scurt bilant asupra litigiilor solutionate de Curtea de Arbitraj Comercial Maramures in semestrul I al anului 2005
	STANDARDE

	Membrii CCI Maramures se prezinta
	Din preocuparile Asociatiei Producatorilor si Procesatorilor din Industria Laptelui din Judetul Maramures

	ACADEMIA DE MANAGEMENT MARAMURES - un proiect in plina desfasurare
	Aderarea Romaniei la UE - Capitolele de negociere
	Capitolul 15 - Politica Industriala
	Capitolul 14 - Energie
	Capitolul 16 - Intreprinderile Mici si Mijlocii

	PROGRAMUL NAŢIONAL MULTIANUAL PE PERIOADA 2002 – 2005 DE SUSŢINERE A INVESTIŢIILOR REALIZATE DE CĂTRE ÎNTREPRINDERI NOU INFIINŢATE SI MICROÎNTREPRINDERI, PRECUM SI A INVESTIŢIILOR DE MODERNIZARE/RETEHNOLOGIZARE A IMM
	MASTERAT
	Banci si piete de capital
	Managementul dezvoltarii afacerii

	CURSURI GRATUITE PENTRU IMM
	PROGRAMUL de participare a României la târguri si expoziţii internaţionale în anul 2006, cu finanţare de la bugetul de stat
	Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali în luna mai şi perioada 01.01.-31.05.2005
	O.R.C. Maramureş ne informează
	Breviar juridic - acte normative publicate în M.O.
	CERERE - OFERTĂ



