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La 3 august s-a desfășurat la București
Adunarea Generală a Camerei de Comerţ
și Industrie a României. Moment de bilanţ
al perioadei 2002 – 2006, prilej de
abordare lucidă, raţională a perspectivelor
sistemului cameral în ansamblul său în
faţa provocării determinată de apropiata
aderare a României la Uniunea
Europeană, Adunarea Generală avea pe
ordinea de zi si alegerea organelor de
conducere ale CCIR pentru următorul
mandat de patru ani.

Lucrările Adunării Generale au fost grav
perturbate de tentativa unui grup de
reprezentanţi ai unor camere teritoriale de
a-și impune, practic, cu forţa punctele de
vedere în dispreţ faţă de Statutul Camerei
si de majoritatea delegaţilor prezenţi.
Transformând Adunarea Generală în scena
unui teatru penibil, dezonorant, de cea mai
joasă calitate, grupul condus de
președintele Camerei de Comerţ Iași,
Mihail Vlasov, după ce a obstrucţionat
timp de mai multe ore desfășurarea
normală a lucrărilor, a părăsit sala.

Ruperea în public de către Mihail
Vlasov, vicepreședinte în funcţie al
Camerei de Comerţ și Industrie a
României, a Statutului CCIR a reprezentat,
odată mai mult, dovada limpede a
dispreţului faţă de normele dupa care se
conduce Camera Romaniei, fata de
sistemul cameral, în fruntea căruia

Adunarea Generală a CCI a României

COMUNICAT DE PRESĂ
ambiţionează să ajungă de multă vreme,
prin orice mijloace. Opinia publică este
la curent cu repetatele scandaluri
provocate de Mihail Vlasov, de zecile de
procese pe care le-a avut cu Camera
Romaniei. Este de domeniul evidenţei că
atitudinea scizionistă, de rupere a
sistemului cameral din România, este de
natură să aducă grave prejudicii activităţii
mediului de afaceri românesc, să arunce
o pată gravă asupra credibilităţii camerelor
de comerţ.

După părăsirea lucrărilor de către
grupul amintit, Adunarea Generală a CCIR
și-a continuat lucrările – cu cvorumul
necesar - alegand Colegiul de Conducere
și Comitetul Executiv al Camerei de
Comerţ și Industrie a României.

Întrunit într-o primă ședinţă, Colegiul
de Conducere al CCIR a ales în
unanimitate pe domnul Victor Babiuc în
funcţia de Președinte al Camerei de
Comerţ și Industrie a României.

Noul Colegiu de Conducere al CCIR și-
a exprimat credinta că mare parte dintre
cei care au părăsit lucrările Adunării
Generale, reprezentanţi ai unor camere
teritoriale, după o analiză lucidă a
realităţilor, vor reveni în cadrul sistemului
cameral oficial și legal constituit.

Direcţia Relaţii Publice
CCI a României

În data de 6 iulie  2006 Camera de Comerţ și Industrie Maramureș în colaborare
cu EXIMBANK SA Sucursala Cluj și Comisia de Comerţ a Euroregiunii “Carpatica”
a organizat la Centrul de Instruire și Marketing al C.C.I. Maramureș seminarul-
dezbatere având ca tematică:

“Facilităţi oferite de EXIMBANK, în numele și contul statului, băncilor
comerciale și agenţilor economici pentru susţinerea și dezvoltarea mediului de
afaceri românesc și a sectorului IMM”

Susţinerea tematicii a fost făcută de către directorul Sucursalei Cluj a
EXIMBANK SA, dl. Antonius Avram în prezenţa a peste 50 de reprezentanţi ai
filialelor/sucursalelor/agenţiilor băncilor comerciale cu sediul în zonele:
Maramureș, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Satu-Mare; ai asociaţiilor profesionale; ai
conducerilor IMM-urilor și reprezentanţii mass-mediei locale.

Principalele subiecte abordate în cadrul prezentării au fost:
1. Garanţia la creditele acordate băncilor comerciale (în lei) pentru realizarea

producţiei destinate exportului;
2. “Compensaţia” parţială a dobânzii plătite de agenţii economici băncilor

comerciale la creditele in lei;
3. “Micro-garanţia” destinată pentru acoperirea riscului de nerambursare a

creditelor in lei acordate agenţilor economici de către băncile comerciale.
Înfiintată în 1992 ca societate pe acţiuni, Banca de Export-Import a României

EXIMBANK - S.A. reprezintă o componentă esenţială a mecanismului de susţinere
a dezvoltării mediului de afaceri românesc, desfăsurând activităti atât în nume si
cont propriu, cât si în numele si contul statului român.Obiectivul principal al
EXIMBANK: sprijinirea companiilor românesti prin mecanisme de finanţare,
asigurare și garantare în scopul de a le spori competitivitatea, de a le asigura
dezvoltarea și de a prelua riscurile comerciale și politice implicate de operaţiunile
de comerţ exterior. Reprezinta un PARTENER al băncilor comerciale, nu un
CONCURENT al acestora.
Dintre avantajele de care beneficiaza cei care apelează la Eximbank amintim:

-Pentru băncile comerciale:creșterea portofoliului de credite în lei acordate
agenţilor economici; acceptarea unor garanţii emise în numele și contul statului,
cu grad de risc de garanţie zero;

-Pentru agenţii economici: eficientizarea activităţii prin reducerea costurilor
finanţărilor în lei; completarea necesarului de garanţii solicitat de băncile
comerciale cu garanţii de prim rang emise în numele și contul statului;

Continuare în pag. a  3-a

Erată la

Codul Fiscal

În sfârșit avem Codul Fiscal pentru
2007, au zis cu toţii, parlamentari,
guvernanţi, oameni politici și
amărăștenii de operatori economici.
Pe toate posturile de radio și
televiziune, prin gazete, se lăfăiau
declaraţiile “victorioșilor” care au dat
viaţă primului Cod Fiscal al României
ca viitoare membră a UE. Pitrocit de-a
lungul a 18 luni în minister, discutat în
dezbateri publice cu actorii care sunt
realizatori, plătitori și beneficiari ai
prevederilor Codului Fiscal, completat
și criticat de opozanţi, adulat de
putere, “cu chiu cu vai” a intrat în
dezbaterea Parlamentului. Așa cum
ne-au obișnuit, în ultimii ani,
funcţionarii din Ministerul de Finanţe
au introdus Codul / legea fiscală în
ultimele zile ale sesiunii parlamentare,
astfel că timpul de dezbateri, analize,
formulări, amendări și propuneri de
noi articole să se facă sub o crasă criză
de timp. Se știe că timpul limită de 30
iunie îi obligă pe guvernanţi, conform
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Erată la Codul Fiscal

constituţiei ţării, să obţină aprobarea
pentru legea fiscală pentru anul următor,
cu cel puţin 6 luni înainte de începerea
anului fiscal.

Intrată la Senat și apoi la Camera
Deputaţilor, proiectul de Cod Fiscal  a intrat
în “concasorul” dezbaterilor deputaţilor
care au prezentat mii și sute de propuneri
și amendamente la Codul Fiscal al
României. Cu acest Cod Fiscal care la 1
Ianuarie 2007 vom intra în UE. Cu alte
cuvinte, acest Cod Fiscal ar trebui să fie
racordat și armonizat cu directivele UE. Nu
am analizat codul în totalitatea sa, pentru
a ne pronunţa dacă este în concordanţă cu
ultimele cerinţe impuse de legislaţia
Comunităţii Europene.

După aprobarea Codului, parlamentarii,
guvernanţii, partidele din coaliţie și chiar cei
din opoziţie au apreciat că acest cod este
cel mai reușit din cele aprobate în ultimii ani
și că acesta reușește prin prevederile sale
să salveze inclusiv “coloana vertebrală” a
economiei de piaţă – microîntreprinderile
din România, prin reducerea impozitului de
3% pe venit la numai 2% în 2007, 2,5% în
2008 și 3% în 2009. Era întradevăr o victorie
a consensului general dintre mediul politic
și cel de afaceri.

Dar, “bomba cu explozie întârziată” a
explodat făcând “victime” colaterale în
rândul tuturor  celor care într-o formă sau
alta au participat la elaborarea,
dezbaterea, amendarea, completarea și
aprobarea proiectului de lege, începând
cu onor Ministerul Finanţelor, comisiile de
buget și finanţe din Camerele
Parlamentului și chiar conducerile
camerelor, cărora “le-a scăpat” dintr-o
“necorelare tehnică” sau “eroare
materială”, dintre art.IV, alin (1) și punctele
67-69 cu referire la art. 103, art. 107, art.
1071 privind impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor, prevăzută în varianta
de proiect a Ministerului de Finanţe
(guvern) și aprobările de proiect date de
comisiile de buget finanţate ale Senatului
și Camerei Deputaţilor.

Ce s-a întâmplat și cum s-a ajuns la
aceste “erori materiale” sau “necorelări
tehnice”?

Sub presiunea campaniei mediului de
afaceri și o parte din partidele politice,
deputaţii, parlamentul a votat propunerea
Comisiei de buget-finanţe a Camerei, care
prevedea introducerea unui impozit mai
mic, pentru microîntreprinderile care
realizează un venit de până la 100.000
euro, altele decât cele din consultanţă și
management, în proporţie de peste 50%
din veniturile totale. Astfel cota de
impozitare pentru microîntreprinderi a fost
aprobată de 2% în 2007, 2,5% în 2008 și

3% în 2009, urmând ca restul
microîntreprinderilor care realizează
venituri mai mari de 100.000 euro pe an,
să plătească un impozit pe profit de 16%,
pe diferenţa suplimentară realizată.

Dar din cauza vitezei și a crizei de timp
(a se vedea că timpul afectat dezbaterilor
și aprobărilor proiectului de cod a fost cel
mai scurt din istoria postdecembristă),
deputaţii au modificat sensul de mai sus al
prevederilor legii cu un articol, nu se știe
cum a fost introdus, care anula reducerea
impozitului pe venit. Acesta suna astfel, “la
data aderării României la UE prevederile
art. IV – Impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor din Legea 571/2003
privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare și cu cele aduse prin
prezenta lege, se abrogă”.

În concluzie, prevederile de reducere și
creștere în cascada a cotei de impozit de
2%, 2,5%, 3%, începând cu data de 1
ianuarie 2007, data aderării ţării noastre
la UE, a fost anulată . Astfel
microîntreprinderile din România,
indiferent de nivelul veniturilor și obiectul
de activitate, începând cu această dată,
vor plăti 16% impozit pe profit. Ar mai fi o
variantă de a se respecta art.IV dacă,
Doamne ferește, aderarea noastră va fi
amânată după 1 ianuarie 2007 pentru 1
ianuarie 2010. Nu credem că cineva s-a
gândit la decalarea cu 3 ani a aderării ţării
noastre la Uniunea Europeană (sic!).

Nu este în căderea noastră să căutăm
și să găsim vinovaţii pentru această
“cacealma” legislativă. Sunt destui alţii
care cu gânduri bune sau rele au analizat
și au pronunţat apărări sau condamnări
irefutabile. Totuși, problema trebuie
soluţionată legal și conform cu directivele
UE. Cu siguranţă nu printr-o erată de
corectare a erorilor, simplu, ca în cazul
unui înscris eronat dintr-o carte de povești
pentru adormit copiii. Este un act mult prea
serios și responsabil pentru viaţa și
existenţa câtorva sute de mii de
microîntreprinderi și nemijlocit pentru
bugetul ţării. Situaţia trebuie rezolvată
urgent, pentru ca acești operatori
economici, mulţi la număr, să poată să-și
facă un plan de afaceri pe termen scurt și
mediu prin care să-și regleze veniturile cu
obligaţiile faţă de bugetul statului.

Totuși, revenind la Codul Fiscal,
considerăm că acesta trebuia să satisfacă
o strategie fiscală pe care să se dezvolte,
așteptările mediului de afaceri privind
obligaţiile financiare a firmelor românești
după aderarea României la UE.

De exemplu, introducerea cotei unice la
toate capitolele aferente de obligaţii faţă
de bugetul de stat a creat o stare de
nemulţumire în rândul multor categorii de
operatori și activităţi din mediul de faceri.

În strategia fiscală pe care ar fi trebuit să o
precizeze Codul Fiscal nu sunt menţionate
în clar evoluţia taxelor, TVA, accizelor și
chiar a impozitelor care se vor practica
după aderarea ţării noastre. Cerinţele și
obligaţiile României la finanţarea
prevederilor comunitare sau contribuţia la
bugetul UE, care poate atinge 1% din PIB,
vor trebui susţinute atât printr-o politică
fiscală ponderată și sustenabilă a
contribuabililor, cât și printr-o corectă
colectare a datoriilor și obligaţiilor acestora
către stat. TVA utilizat după aderare va fi o
taxă complexă și chiar complicată prin
faptul că produsele care până în prezent
sunt importate sau exportate, și care
circulau după anumite proceduri nu vor
circula printr-un control vamal care
reglementează obligaţiile operatorilor faţă
de stat. TVA la import nu se va mai plăti in
vamă, se va declara pentru plată la
autoritatea fiscală. Prin autorităţile vamale
ale celor două ţări – exportator și
importator – va avea loc schimbul de
informaţii între autorităţile fiscale ale
statelor respective, prevenindu-se astfel
riscul fraudelor fiscale și controlul eficient,
înlăturând fraudarea statului.

În acest domeniu Ministerul de Finanţe
trebuie să construiască și să implementeze
softul care să asigure funcţionarea și
racordarea sistemelor de
interoperabilitate a colectării taxelor la
serverul Comisiei Europene și cu sistemele
statelor membre ale UE, precum și
capacitatea administrativă de colectare a
taxelor.

De aceea, în teritoriul ţării, se simte
necesitatea luării unor măsuri urgente de
pregătire și instruire a operatorilor din
compartimentele IT și financiare din
economia românească pentru a cunoaște
modul de lucru în condiţiile noi impuse de
piaţă internă comunitară. CCI teritoriale se
oferă ca împreună cu organismele
financiare din judeţe să organizeze cursuri
de instruire și pregătire, în seminarii și
dezbateri în ateliere de lucru specifice noii
situaţii create de integrarea pieţei
românești în piaţa unică comunitară, cu
respectarea prevederilor directivelor UE.

Așteptăm semnale pozitive și activarea
urgentă a sistemului informaţional al
Ministerului Finanţelor, astfel încât să fie
accesibil contribuabilului român pentru ca
aderarea să nu ne prindă nepregătiţi și pe
picior greșit. Mai ales că la acest fel de a
rezolva lucrurile în ultimul moment suntem
specialiști.

Merită, în încheierea acestei “erate” a
Codului Fiscal, să preluăm, de la un coleg
din presa  de specialitate, spusele
comicului american Will Rogers: “Niciodată
să nu acuzi legislativul că nu face ceva.
Când nu face nimic, nu rănește pe nimeni.
Când face ceva devine periculos.”
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Banca de Export-Import a României
Eximbank S.A garantează, în numele și
contul statului, creditele acordate pe
termen mediu și scurt, pentru realizarea
producţiei și /sau prestarea serviciilor
( cu excepţia comerţului),  destinate
exportului prin acordarea de garanţii la
creditele acordate pentru producţia
destinată exportului. Garanţia se acordă
de către Eximbank , în numele și contul
statului, pe termen de până la 2 ani, în
favoarea băncii finanţatoare
(Garantatul) pentru acoperirea riscului
de nerambursare a creditului acordat

de bancă pentru realizarea producţiei
/ și/sau prestarea de servicii (cu
excepţia comerţului) destinate
exportului. Se acordă numai în
completarea garanţiilor reale /
personale constituite de Debitor la
creditul pe care-l contractează cu
Garantatul (cazul în care garanţiile
constituite de Debitor nu acoperă
necesarul de garanţii la creditul
respectiv) și acoperă maximum 80 %
din valoarea creditului (principal) care
face obiectul garantării și este
irevocabilă, necondiţionată, directă și
expresă.

Pentru acordarea garanţiei, debitorul
trebuie să indeplinească cumulativ
următoarele criterii de eligibilitate:

1. sa fie persoană juridică română,
legal constituită, care desfașoară
activităţi potrivit statutului de
funcţionare;

2. să accepte condiţiile cuprinse în
Garanţie și nivelul comisioanelor
prevăzut în Caietul de Comisioane al
Eximbank;

3. să îndeplinească una din
următoarele condiţii, în scopul
asigurării creanţelor aferente
contractelor de export:

-sa cesioneze în favoarea Eximbank
drepturile ce decurg din Poliţa de
Asigurare împotriva riscurilor de
neplată la extern – riscuri de piaţă,
riscuri asociate cumpărătorului  și/sau
ţării sale (poliţa de asigurare va fi
încheiată in forma agreată de
Eximbank);

Urmare din pag. 1 - să cesioneze în  favoarea Eximbank
drepturile ce decurg dintr-o scrisoare
de garanţie de plată emisă în favoarea
sa de către partenerul extern;

- să prezinte altă modalitate de plată
asiguratorie, acceptata în prealabil de
către EXIMBANK;

4. la momentul solicitării garanţiei
să nu se afle în litigiu cu Eximbank,
altă bancă sau instituţie a statului, în
calitate de parât, pentru neîndeplinirea
unor obligaţii contractuale sau pentru
neplata taxelor și impozitelor sau altor
sume cuvenite statului, anterioare
acestei solicitări;

5. nu inregistrează datorii restante
către bugetul general consolidat al
statului al căror mod de plată nu a fost
reglementat (prin convenţii de
eșalonare, amânare, compensare cu TVA
de recuperat etc);

6. nu s-a instituit procedura
insolvenţei prevazută în Legea nr. 64/
1995 republicată.

Compensarea parţială a dobânzii
plătite de agenţii economici la credite
în lei acordată de EXIMBANK constituie
ajutor de stat autorizat prevăzut de art.
29 din Legea nr. 143/1999 privind
ajutorul de stat și Regulamentul privind
pragul minim al ajutorului de stat care
nu cade sub incidenţa obligaţiei de
notificare și nu cade sub incidenţa
obligaţiei de notificare către Consiliul
Concurenţei, fiind sub pragul minim de
400.000 RON într-o perioadă de până
la 3 ani. Se acordă la creditele în lei
contractate de agenţii economici de la
băncile comerciale începând cu data de
01.01.2006,  prin compensarea a
maximum 50 % din dobânda plătită la
credit, cu respectarea încadrării în
pragul minim al ajutorului de stat. Nu
se compenseaza dobanzile restante sau
penalizatoare. Compensatiile acordate
intr-o perioada de trei ani nu pot depasi
cumulat 400.000 RON, in prezent,
pragul minim al ajutorului de stat.

Compensaţia parţială a dobânzii
plătite se acordă următorilor agenţi
economici:

a) întreprinderi mici și mijlocii,
pentru dobânda plătită la credite
contractate după data de 01.01.2006
pentru:

a1) investiţii  în producţie și/sau
servicii și/sau

a2) finanţarea activităţii curente
pentru producţie și/sau servicii,
iar  creditele respective în lei nu  au
fost destinate finanţării activităţilor
neeligibile.

b) agenţi economici (inclusiv IMM-
uri) pentru credite contractate după
data de 01 ianuarie 2006 pentru:

b1) cercetare-dezvoltare, cercetare
fundamentală, cercetare aplicativă și
cercetare – dezvoltare precompetitivă,
know-how;

b2) protecţia mediului: investiţii de
mediu, reabilitarea amplasamentelor
industriale poluate, reamplasarea
agenţilor economici;

b3) ocuparea și formare personal,
având ca scop crearea de noi locuri de
muncă și / sau pregătirea /
perfecţionarea angajaţilor;

b4) dezvoltarea regională.
Nu sunt eligibile pentru compensarea

dobânzii, creditele în lei, pentru:
- activităţi din transporturi;
- activităţi de export;
- activităţi legate de producţia,
procesarea sau comercializarea
produselor agricole;
- producţia de armament;
- comerţ;
- proiecte și tranzacţii imobiliare.

Micro-garanţia, acordată de
EXIMBANK, constituie ajutor de stat
autorizat prevăzut de art. 29 din Legea
nr.143/1999 privind ajutorul de stat
și Regulamentul privind pragul minim
al ajutorului de stat care nu cade sub
incidenţa obligaţiei de notificare și nu
cade sub incidenţa obligaţiei de
notificare către Consiliul Concurenţei,
fiind sub pragul minim de 400.000
RON,  într-o perioadă de până la 3 ani.

Micro-Garanţia oferită de
EXIMBANK, în numele și contul
statului acoperă riscul de nerambursare
a creditului (principalului) în lei,
acordat de o bancă comercială unui
agent economic și este destinată a
facilita accesul  la finanţare al agenţilor
economici, inclusiv IMM.

Se acordă agenţilor economici pentru
creditele în lei contractate de la băncile
comerciale și acoperă maximum 80 %
din valoarea creditului (principalului)
dar nu mai mult de 400.000 RON, cu
respectarea încadrării în pragul minim
al ajutorului de stat. Se acordă agenţilor

economici, inclusiv IMM, pentru credite
de investiţii sau credite pentru
activitatea curentă, în vederea finanţării
unei activităţi din următoarele domenii:
infrastructură, dezvoltare regională,
utilităţi publice, activităţi de cercetare-
dezvoltare, protecţia mediului
înconjurător, ocuparea și formarea
personalului, susţinerea și dezvoltarea
Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM).

Creditul pentru care se acordă
Garanţia poate avea o durată de
creditare de până la 7 ani. Convenţia
de Garantare  se poate încheia atât
pentru credite acordate pe o operaţiune

determinată, cât și pentru linii de credit
în sistem revolving acordate de băncile
din România agenţilor economici care
indeplinesc cumulativ urmatoarele
criterii de eligibilitate:

1. este agent economic, care
desfășoară activităţi legale potrivit
statutului de funcţionare (act
constitutiv);

2. nu figurează cu credite restante
în baza de date a Centralei Riscurilor
Bancare (CRB) la data solicitării și nu
figurează cu incidente majore cu cecuri
și bilete la ordin în ultimele 12 luni, în
baza de date a Centralei Incidentelor
de Plăţi (CIP);

3. nu înregistrează datorii restante
către bugetul general consolidat al
statului al căror mod de plată nu a fost
reglementat (convenţii de eșalonare,
amânare, compensare cu TVA de
recuperat, etc.);

4. nu s-a instituit procedura
judiciară a insolvenţei, conform
legislaţiei în vigoare;

5. prezintă băncii comerciale
garanţii colaterale pentru cel puţin
20% din valoarea creditului
(principalului) solicitat;

6. la momentul solicitării creditului
nu se află în litigiu în calitate de pârât,
cu instituţiile statului, inclusiv cu
EXIMBANK;

7. se încadrează în pragul minim și
anume nu a beneficiat în ultimii 3 ani
de ajutoare de stat sub pragul minim,
care, cumulate, să depășească nivelul
legal permis, conform legislaţiei în
domeniu, în vigoare; în acest scop
solicitantul va prezenta EXIMBANK o
declaraţie scrisă prin care confirmă că
noul ajutor nu ridică totalul cumulat al
ajutoarelor primite anterior, situate sub
pragul minim, la o sumă care să
depășească acest prag.

Nu sunt eligibile pentru acordarea
Garanţiei, finanţări din credite  pentru:
- activităţi din transporturi,
- activităţi de export,
- activităţi legate de producţia,
procesarea sau comercializarea
produselor agricole, menţionate în
Anexa la prezenta informare,
- producţia de armament,
- comerţ,
- tranzacţii imobiliare.

Finalul întâlnirii a fost dedicat
discuţiilor libere, participanţii
încercând să-și lămurească neclarităţile
privind tematica abordată.

Seminar-dezbatere:  Facilităţi oferite de EXIMBANK pentruSeminar-dezbatere:  Facilităţi oferite de EXIMBANK pentruSeminar-dezbatere:  Facilităţi oferite de EXIMBANK pentruSeminar-dezbatere:  Facilităţi oferite de EXIMBANK pentruSeminar-dezbatere:  Facilităţi oferite de EXIMBANK pentru
susţinerea și dezvoltarea mediului de afaceri românescsusţinerea și dezvoltarea mediului de afaceri românescsusţinerea și dezvoltarea mediului de afaceri românescsusţinerea și dezvoltarea mediului de afaceri românescsusţinerea și dezvoltarea mediului de afaceri românesc
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Programe de finanţare
LINIA DE CREDITE PENTRU IMM - FOND DE

TIP REVOLVING

În cadrul programului: Schema de
credit pilot pentru intreprinderile
mici si mijlocii
Bugetul Uniunii Europene:
11.390.000 EUR
Data lansării: 1 ianuarie 2006
Termen limită: 31 decembrie 2006
Descriere:

OBIECTIVE GENERALE:
Această Schemă este o

continuare a programului Phare RO
9711 (Schema Pilot de Credite
pentru IMM). Creditele acordate
prin acest Program – care include
și o componentă de finanţare
nerambursabilă de 25% din totalul
sumei alocate de UE – sunt
destinate în special sprijinirii
investiţiilor făcute de IMM în bunuri
de capital. Maximum 20% din
costurile totale pot fi utilizate pentru
finanţarea capitalului de lucru legat
de proiectul de investiţie. Bugetul
iniţial a fost de 8,1 milioane Euro.
Acesta a fost suplimentat cu 3,29
milioane Euro, datorită interesului
manifestat pentru aceasta Schemă.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE:
Proiecte de investiţii care ar

putea include:
- procurarea de echipamente,

utilaje etc.;

- construcţii pentru investiţii;
- instruire și asistenţă tehnică

pentru implementarea proiectului;
- transport, instalare, verificare

sau alte lucrări legate de
cumpărarea de echipamente, clădiri
și reabilitarea acestora.

Fiecare împrumut UE are o
componentă de finanţare
nerambursabilă de 25%, menită să
stimuleze utilizarea de către IMM
a tehnologiilor avansate în
activităţile lor, precum:

- achiziţionarea de licenţe
industriale de fabricaţie și/sau de
servicii, precum dreptul de franciză;

- achiziţionarea de software
pentru modernizarea activităţilor
IMM (de ex. design computerizat);

- îmbunătăţirea sistemului de
management (de ex. achiziţionarea
de servicii de consultanţă pentru
reducerea costurilor legate de
investiţii finanţate prin împrumuturi,
achiziţionarea de software si
servicii de consultanta pentru
dotarea sistemului de contabilitate
cu echipamente computerizate etc.)

CINE POATE SOLICITA
FINANŢARE:

IMM înregistrate și/sau care au
sediul și/sau instrumentele/
activităţile de producţie în zonele
ţintă: Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est,
Sud-Muntenia.

CONDIŢII DE FINANŢARE:
- Limită de buget: până la 300.000

Euro/proiect din fonduri UE
- Contribuţia UE + contribuţia

băncii: maximum 80% din valoarea
proiectului, dintre care:

- contribuţia UE: maximum 75%
din valoarea împrumutului (care
reprezintă 60% din valoarea
proiectului, dintre care 15% este
nerambursabil si 45% este
rambursabil);

- contribuţia băncii: minimum
25% din valoarea împrumutului
(care reprezintă 20% din valoarea
proiectului).

- Contributia solicitantului:
minimum 20% din valoarea
proiectului (din care cel puţin 50%
în numerar)

- Perioada de rambursare:
împrumuturile vor fi rambursate în
3-6 ani, cu o perioadă de graţie de
1-2 ani

- Dobânda pentru contribuţia UE:
EURIBOR 3 luni – 1,5% (dar nu mai
putin de 0%)

- Dobânda pentru contribuţia
băncii:

- ROL: BUBOR 12 luni + maxim
3% (marja băncii peste BUBOR 12
luni, care acoperă, în general,
cheltuielile băncii cu creditul
acordat)

- EURO: EURIBOR 3 luni - 1.5%

(dar nu mai puţin de 0%) + maxim
3%/an (marja băncii care acoperă,
în general, cheltuielile băncii cu
creditul acordat).

Programul este implementat prin
sucursalele locale ale BCR din
regiunile pentru care este deschis.
BCR este, de asemenea,
responsabila cu evaluarea/
selectarea proiectelor.

DETALII DE CONTACT:
·Delegatia Comisiei Europene in

Romania (Roxana Morea - 18, Str.
Jules Michelet, sector 1, 010463
București, tel.: +40-21-203.54.32,
fax: +40-21-230.24.53, 212.88.08, e-
mail: roxana.morea@cec.eu.int).

·Ministerul Integrării Europene
(Gabriel Friptu/Georgiana Pascu –
12, Str. Libertatii, sector 5,
Bucuresti, tel.: +40-21-311.41.83, e-
mail: georgiana.pascu@dr.mie.ro,
www.mie.ro).

·BCR, Sediul Central, Bucresti
(Cornelia Busca/Ramona Ivan/
Cristina Maria Marin – tel.: +40-21-
310. 27.85, 312.61.85/int. 4970-4,
fax: +40-21-313.12.46, e-mail:
cristinamaria.marin@bcr.ro.

·Sucursalele BCR din cele 4
regiuni in care acest program este
deschis (vezi: www.bcr.ro).

Sursa: Delegaţia Comisiei
Europene în România,
www.infoeuropa.ro

În cadrul programului CES - Dezvoltarea
resurselor umane: măsuri privind ocuparea
forţei de muncă și a inclusiunii sociale
Bugetul Uniunii Europene: 9.000.000,00 EUR
Data lansării: 13 iulie 2006
Termen limită: 13 septembrie 2006
Descriere

 OBIECTIVE GENERALE: Obiectivul apelului
pentru cereri de finanţare este dezvoltarea
resurselor umane, prin investiţii substanţiale
în promovarea capitalului uman, care să
ducă, la rândul lor, la îmbunătăţirea
nivelurilor de calificare profesională și
ocupare a forţei de muncă și, implicit, la
dezvoltarea societăţii românești bazată pe
cunoaștere.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE:
Acţiunile eligibile pentru finanţare în

cadrul acestui apel sunt, în principal,
următoarele:

- Elaborarea și punerea în practică a unor
programe de formare a personalului din toate
tipurile de întreprinderi (proprietate de stat
sau privată și în special IMM-uri) în ce privește
utilizarea noilor tehnologii și procese de
producţie, dezvoltarea de noi produse,
precum și utilizarea tehnicii de calcul.

- Elaborarea și punerea în practică a unor
programe de pregătire profesională în
scopul soluţionării problemelor legate de
lipsa de mână de lucru calificată în diferite
sectoare economice.

- Asistenţă și consultanţă pentru
întreprinderile interesate de dezvoltarea de
politici de resurse umane în cadrul lor în ce
privește elaborarea strategiilor relevante,
evaluarea nevoilor de formare, elaborarea
planurilor de pregătire, schimbul de bune
practici în domeniul dezvoltării resurselor
umane, inclusiv crearea de reţele de
colaborare și comunicare.

CINE POATE SOLICITA FINANŢARE:
Următoarele categorii sunt eligibile ca

beneficiari de finanţare: firmele de stat sau
private, inclusiv IMM-urile, asociaţiile
patronale, sindicatele, furnizorii de servicii
în domeniul dezvoltării resurselor umane,
furnizorii de programe de pregătire,
asociaţiile profesionale, asociaţiile și
fundaţiile non-profit din domeniu,
universităţile, camerele de comerţ,
institutele de cercetare.

CONDIŢII DE FINANŢARE:
Suma globală indicativă pentru aceasta

Programul Phare Coeziune Economica si Sociala 2004
- Promovarea Capitalului Uman - Apel pentru propuneri de proiecte

licitaţie este de 9.000.000 de Euro.
Valoarea totala a unui proiect se va situa
între 15.000 și 75.000 Euro.

TERMEN LIMITĂ:
Termenul limită pentru primirea

solicitărilor de finanţare nerambursabilă
este: 13.09.2006, ora 16:30.

UNDE SE DEPUN CERERILE DE FINANŢARE:
Cererile de finanţare nerambursabilă

trebuie trimise într-un plic sigilat prin poștă
recomandată, prin servicii de curierat rapid
sau depuse personal (un document semnat
și datat de certificare a primirii va fi înmânat
celui care depune plicul) la adresele Unităţilor
de Implementare a Programelor (UIP) din
regiunile unde se vor implementa proiectele.

Cererile de finanţare nerambursabilă
trimise prin orice alte mijloace (de exemplu,
prin fax sau e-mail) sau transmise la alte
adrese vor fi respinse.

DOCUMENTELE NECESARE:
Pentru mai multe informaţii vă rugăm să

vizitaţi pagina de internet a Ministerului
Muncii, Solidarităţii Sociale și Familiei:
www.mmssf.ro.

Sursa: Delegaţia Comisiei Europene în
România, www.infoeuropa.ro
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Programe de finanţare
PROGRAMUL PHARE COEZIUNE ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ 2004 -

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU SECTORUL PRIVAT PENTRU
PREGĂTIREA DE PROIECTE ÎN DOMENIUL GESTIONĂRII DEȘEURILOR

În cadrul programului: CES -
Imbunatatirea infrastructurii, ca o
masura in sprijinul IMM-urilor, protectia
mediului inconjurator si imbunatatirea
accesului la educatie si formare la nivel
regional in vederea dezvoltarii economiei
Bugetul Uniunii Europene: 3.200.000
EUR
Data lansării: 31 iulie 2006
Termen limită: 15 septembrie 2006
Decriere:

OBIECTIVE GENERALE:
Obiectivul general al acestei scheme de

granturi este acela de a oferi asistenţă
financiară IMM din cele opt regiuni ale
României care:

- acţionează direct în sectorul privind
gestionarea deșeurilor sau

- au un impact direct asupra sectorului
privind gestionarea deșeurilor, cu scopul
de a le sprijini în eforturile lor de a reduce
volumul deșeurilor și/sau de a trata
deșeurile într-un mod corespunzător.

OBIECTIVE SPECIFICE:
Obiectivele specifice ale acestei scheme

de granturi sunt următoarele:
- îmbunătăţirea capacităţii IMM de a

gestiona mai bine problemele privind
deșeurile și, in consecinţă, de a contribui
la protecţia mediului;

- elaborarea sau pregătirea de studii și
activităţi similare studiilor direct legate de
proiecte de investiţii viitoare, în domeniul
gestionării deșeurilor, care ar putea fi
implementate în cadrul Phare CES 2005,
precum și în cadrul altor programe de
finanţare.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE:
Tipurile de proiecte care trebuie

pregătite în cadrul prezentei scheme de
granturi sunt următoarele:

- studii;
- studii de piaţă;

- analize cost-beneficiu;
- studii de pre-fezabilitate;
- studii de fezabilitate;
- studii de impact asupra mediului.
CINE POATE SOLICITA

FINANTARE:
Pentru a fi eligibili pentru finanţare

nerambursabilă, solicitantul trebuie să
satisfacă cumulativ următoarele criterii de
eligibilitate:

- să fie persoană juridică română legală,
înfiinţată ca societate comercială și
înregistrată conform legii nr.31/1990
actualizată, și să corespundă definiţiei
IMM, conform cu legea nr. 346/2004, cu
completările ulterioare din HG nr.27/
2006;

- să fie înregistrată în mod legal înainte
de 31 decembrie 2005;

- să fie operaţională și să aibă cel puţin
un an de activitate, ceea ce poate fi dovedit
cu documentele financiar-contabile
pentru anul 2005;

- să fie direct responsabil pentru
pregătirea și managementul proiectului de
investiţii;

- să nu acţioneze ca intermediar pentru
proiectul pregătitor propus și nici pentru
proiectul de investiţii vizat/preconizat;

- să se asigure că solicitarea actuală nu
se suprapune cu alte surse financiare sau
alte programe de susţinere;

- să completeze finanţarea
nerambursabilă cu contribuţia proprie în
valoare de minimum 50% din bugetul
proiectului, în numerar;

- să deţină resurse financiare stabile și
suficiente pentru a asigura operarea și
întreţinerea proiectului de investiţii care
urmează să aibă la bază proiectul
pregătitor pentru care solicită finanţare în
cadrul acestei scheme și, dacă este necesar,
să participe la finanţarea acestuia ;

- să poată demonstra capacitatea sa de
a gestiona proiectul pregătitor pentru care
este cerută finanţarea nerambursabilă,
precum și capacitatea sa de a gestiona
proiectul de investiţii ce urmează a se baza
pe rezultatele acestuia.

DURATA PROIECTULUI:
Durata unui proiect nu poate depăși 12

luni și nu se poate încheia mai târziu de
noiembrie 2008.

CONDITII DE FINANŢARE:
Bugetul disponibil pentru acesta

licitaţie este de 3,2 milioane EURO (0,4
milioane EURO pentru fiecare regiune),
din care 2,4 milioane EURO din fonduri
Phare și 0,8 milioane EURO co-finanţare
de la bugetul de stat. Finanţarea
nerambursabilă atribuită în cadrul acestui
program trebuie să se încadreze între
următoarele sume minime și maxime:

- suma minimă: 10.000 Euro;
- suma maximă: 75.000 Euro.
TERMEN LIMITĂ:
Termenul limită de depunere a

propunerilor de proiecte este 15
septembrie 2006 ora locală 16:00.

UNDE SE DEPUN CERERILE DE
FINANTARE:

Acestea vor fi trimise la sediul
Ministerului Integrării Europene, Bd.
Libertăţii 12, etaj 4, camera 459b,
București.

DOCUMENTELE NECESARE:
Ghidul Solicitantului este disponibil

pentru consultare pe pagina de internet a
Ministerului Integrării Europene,
www.mie.ro, pe cea a Centrului
Infoeuropa, www.infoeuropa.ro, precum
și la sediul fiecărei Agenţii pentru
Dezvoltare Regională.

Sursa: Delegaţia Comisiei Europene în
România, www.infoeuropa.ro

ABC - ul Fondurilor Structurale

Iniţiem astăzi seria unor
scurte prezentări ale
mecanismelor de finanţare
post-aderare, pe care
România, după momentul 01
ianuarie 2007, când va
deveni membru cu drepturi
depline ale Uniunii Europene,
le va putea accesa.

F O N D U R I L E
STRUCTURALE sunt
instrumente financiare prin
care Uniunea Europeană
acţionează pentru eliminarea
disparităţilor economice și
sociale între regiuni, în scopul

realizării coeziunii economice
și sociale:

Fondul European de
Dezvoltare Regionala
(FEDR) – este fondul
structural care spri j ină
regiunile mai puţin dezvoltate,
prin finanţarea de investiţii în
sectorul productiv,
infrastructură, educaţie,
sănătate, dezvoltare locală și
întreprinderi mici și mijlocii,
precum și la conversia
economică și socială pentru
zone care se confruntă cu
dificultăţi structurale.

Măsuri eligibile
♦ Investitii productive care
permit crearea sau
menţinerea de locuri de
muncă permanente;
♦ Investitii in infrastructura,
cu diferite scopuri în funcţie
de Obiectivul de intervenţie;
♦ Dezvoltări indigene:
dezvoltare locală și a IMM-
urilor.

Fondul Social European
(FSE)  – este fondul
structural destinat politicii
sociale a Uniunii Europene,
care sprij ină măsuri de

ocupare a forţei de muncă și
dezvoltare a resurselor
umane.

Contribuie la:
- promovarea oportunitaţilor
pentru angajarea forţei de
muncă - șomeri și grupuri
dezavantajate, prin creșterea
mobilităţii lor și facilitarea
adaptării lor la schimbările
industriale;
- implementarea Strategiei
Europene pentru Ocuparea
Fortei de Muncă.

Continuare în pag. a  6-a
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ABC - ul Fondurilor Structurale

Măsuri eligibile
♦ Asistentă pentru persoane: instruire
educaţională și vocaţională, ajutor
pentru angajare, educaţie superioară în
știinţă și cercetare, informare asupra
unor noi surse de locuri de muncă;
♦ Asistentă pentru structuri și sisteme:
îmbunătăţirea sistemelor de educaţie și
instruire, modernizarea serviciilor de
angajare a forţei de muncă, dezvoltarea
de sisteme care să anticipeze nevoile
de calificare;
♦ Masuri însoţitoare: conștientizare,
servicii, etc.

Fondul European pentru Orientare
si Garantare in Agricultura (FEOGA)
– secţiunea „Orientare” – este
fondul structural destinat politicii
agricole comune a Uniunii Europene,
care spri j ină măsuri pentru
modernizarea agriculturii și dezvoltare
rurală.

Secţiunea „Orientare” contribuie la
spri j inirea regiunilor mai puţin
dezvoltate, prin îmbunătăţirea eficienţei
structurilor de producţie, procesarea și

marketingul produselor agricole și
forestiere, precum și dezvoltarea
potenţialului local in zonele rurale.

Secţiunea „Garanţii” a acestui fond,
care nu este de tip structural, contribuie
la dezvoltarea rurală in cadrul Politicii
Agricole Comune în zonele cu dificultăţi
structurale.

Măsuri eligibile
♦ investitii în holdinguri agricole;
♦ sprijin de început pentru tineri
fermieri;
♦ instruire profesionala;
♦ sprijin pentru scheme de pensionare
anticipata;
♦ alocatii compensatorii pentru zone
dezavantajate;
♦ masuri de agro-mediu;
♦ procesarea ţi marketingul produselor
agricole;
♦ dezvoltarea ţi promovarea padurilor;
♦ masuri pentru adaptarea și
dezvoltarea zonelor rurale.

Instrumentul Financiar pentru
Orientare Piscicolă (IFOP) – este
fondul structural destinat politicii
comunitare din domeniul pescuitului,

care sprijină măsuri pentru creșterea
competitivităţii sectorului piscicol, în
condiţiile asigurării unui echilibru durabil
între resurse și capacitatea de
exploatare.

Contribuie la adaptarea si
modernizarea industriei pescuitului in
regiunile Obiectiv 1 și in alte regiuni, prin:
- crearea unui echilibru durabil între
resursele marine ţi folosirea lor;
- creșterea competitivităţii companiilor;
- îmbunatăţirea furnizării și dezvoltării
de produse de pescuit și acva-cultură;
- sustinerea revital izări i zonelor
dependente de pescuit.

Măsuri eligibile
♦ ajustari ale efortului în sectorul
pescuitului;
♦ modernizarea flotei;
♦ dezvoltarea de ferme de pescuit;
♦ protectia zonelor maritime;
♦ facilitaţi în porturile de pescuit;
♦ procesarea ţi marketingul produselor
de peţte;
♦ promovarea produselor.

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice,
www.mfinante.ro

CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ
- Busola Dvs. în afaceri!

Scurt bilanţ asupra litigiilor soluţionate de Curtea de

Arbitraj Comercial Maramureș în semestrul I al anului 2006
Curtea de Arbitraj Comercial

Comercial de pe lângă Camera de
Comerţ și Industrie Maramureș, fidelă
scopului pentru care a luat fiinţă,
continuă activitatea de  soluţionare a
litigiilor comerciale patrimoniale.
Astfel în primul semestru al anului
2006 valoarea pretenţiilor care fac
obiectul acţiunilor arbitrale a fost de
867.323 RON, iar taxele arbitrale
încasate însumează 13.571 RON.

Litigiile aflate pe rolul Curţii
izvorăsc din neexecutarea
corespunzătoare a obligaţiilor asumate
prin contracte de livrare mărfuri,
subantrepriză și prestări servicii, fapt
care atrage de multe ori obligaţia plăţii
penalităţilor de întârziere foarte mari.

Referitor la cuantumul penalităţilor
dorim să atragem atenţia asupra unor
prevederi legale în materie. Astfel
potrivit art. 4 din Legea nr. 469 din 9
iulie 2002 privind unele masuri pentru
întărirea disciplinei contractuale, astfel
cum a fost modificată de  Ordonanţa de
urgenta nr. 112 din 10 septembrie 2002
și LEGEA nr. 647 din 7 decembrie 2002:

“(1) In contractele încheiate părţile
contractante vor prevedea ca, in cazul
neîndeplinirii in termen de 30 de zile
de la data scadentei a obligaţiilor
prevăzute la art. 3 alin. (1), debitorii
sa plătească, in afara sumei datorate,
penalităţi pentru fiecare zi de
întârziere.

(2) In contractele comerciale dintre
părţile contractante, indiferent de
forma in care acestea se încheie, in
afara penalităţilor contractuale
prevăzute la alin. (1), pentru
compensarea prejudiciului suferit de
către creditor ca urmare a îndeplinirii
cu întârziere sau a neîndeplinirii
obligaţiilor asumate de debitor, se pot
include si daune-interese pentru
neexecutarea totala sau parţiala a
contractului, sub forma daunelor
moratorii sau a celor compensatorii.

(3) Totalul penalităţilor pentru
întârziere in decontare, prevăzute la
alin. (1) si (2), nu poate depăși
cuantumul sumei asupra căreia sunt
calculate, cu excepţia cazului in care
prin contract s-a stipulat contrariul.”

O problemă mai deosebită care ne
reţine atenţia este acea a modificării
contractelor prin înţelegeri verbale, de
altfel greu de dovedit și care necesită
administrarea probei cu martori și
chiar efectuarea unor expertize de
specialitate, lucru care duce la
prelungirea termenelor de soluţionare
a litigiilor comerciale și la creșterea
cheltuielilor aferente.  Este
recomandabil ca orice modificare a
contractului comercial (preţ, obiectul
contractului, termene etc.) să se
regăsească într-un act adiţional semnat
de ambele părţi contractante și
redactat cât mai clar posibil.

Există multe situaţii în practică când
termenul de plata a lucrărilor curge
de la data emiterii situaţilor de lucrări
provizorii și facturi fiscale emise
pentru beneficiarul lucrărilor. Nefiind
emise aceste documente debitorul
poate refuza plata lucrărilor motivând
că nu sunt scadente, iar calculul
penalităţilor nu se poate face decât
după scadenţă.

Un alt subiect de analiză pe care

dorim să-l relevăm îl constituie
importanţa situaţilor de lucrări,
recepţiilor (parţiale și /sau finale) și
a proceselor verbale de recepţie
semnate de reprezentanţii legali ai
părţilor unui contract de antrepriză și
sau subantrepriză. În cazul în care
lucrările executate nu sunt facturate
în baza unor situaţii de lucrări
acceptate de beneficiar sau recepţii,
apare riscul contestării volumului și /
sau valorii lucrărilor, iar în caz de
litigiu va fi necesară o expertiză de
specialitate pentru stabilirea acestora
cu efectele mai sus amintite. Este strict
necesar ca și în cazul emiterii facturilor
să fie respectate prevederile
contractuale atât cu privire la
documentele care trebuie să stea la
baza acestora cât și cu privire la
termenele de plată.

Aspectele de mai sus au fost
evidenţiate în scopul sprijinirii
agenţilor economici scop pe care îl are
și arbitrajul comercial, acesta fiind cea
mai ieftină și rapidă cale de
soluţionare a litigiilor comerciale.

Urmare din pag. a 5-a
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3 produse noi în domeniul standardizării

CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ
- Busola Dvs. în afaceri!NOU!

Asociaţia de Standardizare din România –Asociaţia de Standardizare din România –Asociaţia de Standardizare din România –Asociaţia de Standardizare din România –Asociaţia de Standardizare din România –
ASRO – a lansat 3 noi produse pe CD:ASRO – a lansat 3 noi produse pe CD:ASRO – a lansat 3 noi produse pe CD:ASRO – a lansat 3 noi produse pe CD:ASRO – a lansat 3 noi produse pe CD:
- COLECŢIE DE ACOLECŢIE DE ACOLECŢIE DE ACOLECŢIE DE ACOLECŢIE DE ACTE NORMACTE NORMACTE NORMACTE NORMACTE NORMATIVE –TIVE –TIVE –TIVE –TIVE –
SIGURANŢA ALIMENTELORSIGURANŢA ALIMENTELORSIGURANŢA ALIMENTELORSIGURANŢA ALIMENTELORSIGURANŢA ALIMENTELOR;;;;;
- ECOETICHETECOETICHETECOETICHETECOETICHETECOETICHETAREA;AREA;AREA;AREA;AREA;
- PRODUSE PENTRU CONSTRUCŢII.PRODUSE PENTRU CONSTRUCŢII.PRODUSE PENTRU CONSTRUCŢII.PRODUSE PENTRU CONSTRUCŢII.PRODUSE PENTRU CONSTRUCŢII.

1. 1. 1. 1. 1. „„„„„COLECŢIE DE ACOLECŢIE DE ACOLECŢIE DE ACOLECŢIE DE ACOLECŢIE DE ACTE NORMACTE NORMACTE NORMACTE NORMACTE NORMATIVE –TIVE –TIVE –TIVE –TIVE –
SIGURANŢA ALIMENTELOR”SIGURANŢA ALIMENTELOR”SIGURANŢA ALIMENTELOR”SIGURANŢA ALIMENTELOR”SIGURANŢA ALIMENTELOR”. Prezentat în
format electronic, produsul însumează o serie de
informaţii care se adresează în principal
producătorilor, fabricanţilor, importatorilor,
prestatorilor de servicii, comercianţilor care
activează în domeniu. În ultima perioadă industria
alimentară a devenit un proces din ce în ce mai
complex, cerinţele consumatorilor sunt tot mai
variate și se concentrează tot mai mult pe calitate
și siguranţă.

Drumul parcurs de alimente de la producător
până la consumatorul final prezintă riscuri
inerente, de contaminare microbiologică și
chimică. Siguranţa alimentelor este legată de
prezenţa pericolelor de diverse origini în alimente
în momentul consumului (în momentul ingerării
acestuia de către consumator). Deoarece
introducerea pericolelor de natură alimentară
poate să apară în orice etapă a lanţului alimentar,
controlul adecvat pe tot parcursul lanţului
alimentar este esenţial. Pentru a asigura un control
adecvat și eficace este necesar să fie cunoscute toate
cerinţele legale de siguranţă alimentarăcerinţele legale de siguranţă alimentarăcerinţele legale de siguranţă alimentarăcerinţele legale de siguranţă alimentarăcerinţele legale de siguranţă alimentară șișișișiși
standardele aplicabilestandardele aplicabilestandardele aplicabilestandardele aplicabilestandardele aplicabile fiecărui tip de proces și
unitate din lanţul alimentar.

Legislaţia și standardele aferente ajută
organizaţia la identificarea corectă a pericolelor
asociate fiecărui produs sau proces alimentar,
precum și la identificarea proceselor specifice, iar
sistemul de management al siguranţei alimentare
contribuie la creșterea încrederii în ceea ce
privește oferirea consecventă a unor produse
sigure și calitative pe piaţă.

Potrivit prevederilor legislaţiei europene,
alimentele nu se pot comercializa dacă nu prezintă
siguranţă. Acest lucru încearcă să îl realizeze și
noul CD, prin oferirea, într-o singură colecţie, a
tot ceea ce este necesar și trebuie cunoscut pentru
alinierea la cerinţele europene, din punct de vedere
al legislaţiei și standardelor, pentru o organizaţie
din lanţul alimentar.

CD-ul cuprinde întreaga legislaţie din domeniul
siguranţei alimentelor având inclusă, de asemenea,
și lista celor 1.500 de standarde existente lista celor 1.500 de standarde existente lista celor 1.500 de standarde existente lista celor 1.500 de standarde existente lista celor 1.500 de standarde existente în
domeniu cu preţurile aferente. Preţul produsului
nou lansat este de 99 RON + TVA.

2.2.2.2.2.     “ECOETICHET“ECOETICHET“ECOETICHET“ECOETICHET“ECOETICHETAREAAREAAREAAREAAREA”””””. Produsul se dorește a
fi o abordare succintă a problematicii
ecoetichetării în România mai ales în contextul
integrării în Uniunea Europeană.

Produsul conţine o broșura și un CD, pachetul
însumând o serie de informaţii care se adresează
în principal producătorilor, fabricanţilor,
importatorilor, prestatorilor de servicii și
comercianţilor și se dorește a fi un instrument de
lucru pertinent care își propune informarea și

promovarea ecoetichetării în rândul acestora.
Broșura tratează în detaliu toate aspecteletoate aspecteletoate aspecteletoate aspecteletoate aspectele

ecoetichetăriiecoetichetăriiecoetichetăriiecoetichetăriiecoetichetării prezentând într-o formă accesibilă
obiectul ecoetichetării și principiile acesteia,
tipurile de etichete ecologice și principalele tipuri
utilizate în Uniunea Europeană, grupurile de
produse pentru care se acordă etichete ecologice,
prezentarea etichetei ecologice românești,
informaţii utile privind obţinerea etichetei
ecologice de către agenţii economici avantajele
ecoetichetării dar și costurile pe care le presupune
ecoetichetarea. Publicaţia abordează, de
asemenea, și relaţia dintre ecoetichetare și
comerţul mondial și aspecte teoretice privind
armonizarea legislaţiei românești cu cea a Uniunii
Europene. CD-ul atașat broșurii cuprinde colecţiacolecţiacolecţiacolecţiacolecţia
de standarde europene aplicabilede standarde europene aplicabilede standarde europene aplicabilede standarde europene aplicabilede standarde europene aplicabile în domeniul
ecoetichetării.

Problematica ecoetichetării este un subiect de
interes general deoarece ţara noastră va trebui să
preia eticheta ecologică europeană după integrarea
în Uniunea Europeană. Atât informaţiile furnizate
de broșură cât și colecţia de standarde în format
electronic sunt cu atât mai utile în contextul în
care consumatorii devin tot mai conștienţi de
riscurile pe care le comportă pentru ei prezenţa
substanţelor periculoase în produsele destinate
consumului curent. Potrivit standardelor
europene, grupurile de produse etichetate ecologic,
care garantează fabricarea acestora cu respectarea
principiilor dezvoltării durabile, se bucură de un
real succes. În consecinţă, alinierea agenţilor
economici români la aceste cerinţe se impune de
la sine în contextul aderării României la Uniunea
Europeană. Acest lucru încearcă să îl realizeze și
să îl susţină și produsul nostru, prin oferirea, într-
o singură colecţie, a tot ceea ce trebuie cunoscut
în acest moment pentru alinierea la cerinţele
europene, din punct de vedere al standardelor și
al necesităţii aplicării lor.

Preţul produsului nou lansat este de 99 RON
+ TVA.

3.3.3.3.3. „PRODUSE PENTRU CONSTRUCŢII”„PRODUSE PENTRU CONSTRUCŢII”„PRODUSE PENTRU CONSTRUCŢII”„PRODUSE PENTRU CONSTRUCŢII”„PRODUSE PENTRU CONSTRUCŢII”. Acesta
vine în întâmpinarea nevoilor tuturor celor care
activează în domeniul produselor pentru
construcţii prin faptul că oferă, într-o singură
colecţie, tot ceea ce este necesar și util din punct
de vedere al legislaţiei și standardelor pentru
îndeplinirea tuturor condiţiilor referitoare la
securitate, sănătate și mediu, din acest domeniu.
Produsul abordează domeniul produselor destinate
construcţiilor care intră sub incidenţa legislaţiei
române ce transpune Directiva 89/106/CEE.
Colecţia este prezentată în format electronic și este
structurată în două părţi: partea de legislaţielegislaţielegislaţielegislaţielegislaţie
românăromânăromânăromânăromână și aplicaţia soft care permite vizualizarea
și tipărirea tuturor celor 314 standarde române
aferente domeniului.

În Uniunea Europeană domeniul construcţiilor
este reglementat prin Directiva 89/106/CEE –
Produse pentru construcţii, directivă transpusă în
legislaţia românească prin HG 622/21.04.2004 cu
modificările și completările ulterioare aduse prin

HG 796/14.07.2005 și HG 1708/21.12.2005.
Colecţia s-a alcătuit respectând lista standardelor
române care transpun standarde europene
armonizate și a specificaţiilor tehnice recunoscute
în domeniul produselor pentru construcţii
publicată în Anexa Ordinului Ministerului
Transporturilor, Construcţiilor și Turismului nr.
729 din 05/05/2006.

Pachetul cuprinde 2 CD-uri și se adresează în
principal producătorilor, fabricanţilor,
importatorilor, prestatorilor de servicii,
comercianţilor și organismelor de certificare
produse și se dorește a fi un instrument de lucru
pertinent care își propune promovarea cerinţelor
europene. Produsul cuprinde standardele române,
anexă la legislaţia română, care reglementează
domeniul produselor pentru construcţii. În
Uniunea Europeană, deci și în România, se cere
îndeplinirea condiţiilor esenţiale transpuse într-o
directivă, producătorii pot alege orice soluţie
tehnică. Produsele realizate în conformitate cu
standardele armonizate beneficiază de prezumţia
de conformitate cu cerinţele esenţiale ale
directivei. Prin respectarea standardelor române
care adoptă standarde europene producătorii au
posibilitatea de a-și dezvolta afacerile în cele 25
de ţări membre ale Uniunii Europene și de a se
adresa celor peste 460 milioane de consumatori
europeni. Avantajul major al utilizării colecţiei,
însă, îl constituie creșterea încrederii între
parteneri în ceea ce privește oferirea consecventă
a unor produse și servicii sigure și calitative pe
piaţa construcţiilor din România.

Foarte bogată din punct de vedere al
informaţiilor conţinute, colecţia propusă este
lansată la un preţ promoţional, foarte avantajos
privit ca raport cuprins informaţional/costuri.
Colecţia de standarde în format electronic se poate
instala pe un singur calculator, softul de vizualizare
și tipărire a standardelor din colecţie
nefuncţionând în reţea. Pentru instalarea pe mai
multe calculatoare trebuie achiziţionate licenţe ale
colecţiei (preţul fiecărei licenţe fiind 50% din
valoarea colecţiei). Preţul acestei colecţii speciale
este:

- doar cu vizualizarea standardelor – 6.746,66
lei (TVA inclus) – preţul normal ar fi mai mare cu
1.139,00 lei

- cu vizualizare și printarea standardelor –
7.360,00 lei (TVA inclus) – preţul normal ar fi mai
mare cu 1.242,00 lei

Pentru informaţii suplimentare și comenzi, vă
rugăm să contactaţi:

CENTRUL ZONAL DE INFORMARE în domeniulCENTRUL ZONAL DE INFORMARE în domeniulCENTRUL ZONAL DE INFORMARE în domeniulCENTRUL ZONAL DE INFORMARE în domeniulCENTRUL ZONAL DE INFORMARE în domeniul
standardizării MARAMUREȘstandardizării MARAMUREȘstandardizării MARAMUREȘstandardizării MARAMUREȘstandardizării MARAMUREȘ din cadrul CCI
Maramureș, tel. 0262-221703, 0362-405303, fax:
0262-225794, www.ccimm.ro, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro. Persoană de contact: Mihail
MĂRĂȘESCU, sau biroul CCI Maramureș din
SIGHETU MARMAŢIEI, clădirea Primăriei, cam.
16, tel./fax: 310009, Gabriel MURCZKO.

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

� Cosmetice
� Îmbrăcăminte
� Bijuterii din metale
preţioase și semipreţioase

ediţia a V-a

3 - 5 noiembrie
27 - 29 octombrie

29 septembrie - 1 octombrie
ediţia a XIV-a

- expoziţie cu vânzare -
- tombolă -

   - parada modei -
- spectacole -

Pentru înscrieri și informaţii suplimentare: www.ccimm.ro

Loc de desfășurare: CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI
MARKETING al CCI Maramureș situat în Baia Mare,
Aleea Expoziţiei nr. 5

Organizator:

Loc de desfășurare: CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI
MARKETING al CCI Maramureș situat în Baia Mare,
Aleea Expoziţiei nr. 5

Organizator:

Loc de desfășurare: CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI MARKETING al CCI Maramureș
situat în Baia Mare, Aleea Expoziţiei nr. 5

Organizator:
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�  Producţia industrială realizată în
perioada 1.I-30.VI.2006, comparativ cu
perioada similară din anul 2005, a fost mai
mare  cu 6,5%  în volum absolut.
� Volumul cifrei de afaceri totale (cifra

de afaceri totală provine atât din activitatea
principală, cât și din activităţile secundare
ale întreprinderilor cu profil industrial) a
întreprinderilor cu activitate principală de
industrie în perioada 1.I – 30.VI.2006, a
fost mai mare, cu 15,2% faţă de aceeași
perioadă din anul 2005.
� Exporturile și importurile de mărfuri

realizate în perioada            1.I - 30.VI.
2006 faţă de perioada corespunzătoare din
anul 2005, au fost mai mari cu 30,7%,
respectiv 29,1%.
�  Volumul cifrei de afaceri a

întreprinderilor cu activitate principală de
comerţ cu amănuntul a crescut în perioada
1.I. - 30.VI.2006 cu 1,9% faţă de cel obţinut
în perioada corespunzătoare din anul 2005.

Comparativ cu perioada similară din anul
2005, volumul cifrei de afaceri realizată din
vânzarile de produse alimentare a fost mai

Evoluţia principalilor indicatori
economico-sociali în luna iunie și

perioda 1.I - 30.VI.2006

Direcţia Judeţeană de Statistică Maramureș prezintă:

mare cu 8,5%, dar mai mic cu 6,4% 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.VI.2006, peste nivelul  înregistrat în
aceeași perioadă din anul 2005, cu 29,1%.
� Cifra de afaceri obtinută din vânzările

de autovehicule, motociclete, piese de
schimb și accesorii aferente, întreţinerea și
repararea autovehiculelor a fost mai mare
cu 55,4% în comparaţie cu perioada 1.I.-
30.VI.2005, iar cifra de  afaceri obţinută
din vânzarea de carburanţi a fost mai mica
cu 6,1%  faţă de perioada corespunzătoare
din anul 2005.
� Cifra de afaceri din activitatea de servicii

de piaţă prestate populaţiei a înregistrat în
perioada 1.I - 30.VI.2006 o scadere de 9%
faţă de perioada similară din anul 2005.
� Câștigul salarial mediu nominal brut pe

tara în luna iunie 2006 a crescut cu 0,3%,

iar câștigul salarial mediu nominal net a fost
mai mare cu 0,2% comparativ cu luna mai
2006.
�  Raportul dintre indicele câștigului

salarial mediu nominal net și indicele
preţurilor de consum, în luna iunie 2006, a
fost de 108,0% faţă de luna
corespunzatoare din anul precedent și de
90,5% comparativ cu luna octombrie 1990.
� Preţurile de consum al populaţiei, pe

ţară, în luna iunie 2006 au crescut cu 0,2%
faţă de luna precedentă și cu 7,1% faţă de
luna iunie 2005. În raport cu luna decembrie
2005, rata inflaţiei a fost de 2,7%, ceea ce
corespunde unei medii lunare de 0,4%,
comparativ cu 0,7%  în aceeași perioadă
din anul 2005.
� Numărul șomerilor înregistraţi la sfârșitul

lunii iunie 2006 era de 8.763 persoane, în
scădere cu 241 persoane faţă de luna
precedentă, iar rata șomajului a fost de
4,2% (4,3% în luna precedentă) și de 3,2%
pentru femei (3,2% în luna   precedentă).
� Numărul societăţilor comerciale cu

aport de capital străin (date furnizate de
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului)
înmatriculate în  luna perioada 1I-30VI 2006
a fost de 81 cu un capital investit de 34.173
euro.

Vasile Pop - director executiv DJS
Maramureș

O.R.C. Maramureș ne informează
În perioada 01.01.1991 -

31.07.2006, în Registrul
Comerţului Maramureș s-au
efectuat 135.888 operaţiuni,
din care 49.063 înmatriculări,
80.319 menţiuni, 6.506 radieri.

Ponderea înmatriculărilor o
constituie S.R.L. 16.728
(51,71%) și persoane fizice
autorizate în baza Legii nr. 300/
2004 (AF/PF) 13.522
(41,80%).

În intervalul 01.07.2006-
31.07.2006, s-au efectuat 850
operaţiuni, din care 242
înmatriculări, 545 menţiuni și
63 radieri.

Capitalul străin investit în
judeţ în perioada 01.01.1991-
31.07.2006 este de 61.770.859
USD si 9.226.660 RON la un
număr de 1.589 societăţi. Din
punct de vedere al capitalului
investit în USD, pe primele trei
poziţii se situează: Olanda,
Turcia, Insulele Bermude. Din
punct de vedere al numărului
de societăţi cu aport de capital
străin, primele trei ţări sunt:
Italia, Germania, Austria.

În luna iulie 2006 numărul
societăţilor cu aport de capital
străin constituite, a fost 15 iar

volumul capitalului străin
investit în aceasta perioada a
fost de 39.200 RON.

În luna iulie 2006 s-au operat
63 radieri, din care 49 AF/PF,
13 SRL, 1 S.A., motivul radierii
fiind retragerea autorizaţiei,
fuziunea, schimbare sediu în alt
judeţ, falimentul.

Potrivit Legii nr. 30212005
pentru modificarea Legii nr. 31/
1990 privind societăţile
comerciale, capitalul social al
societăţilor pe acţiuni nu poate
fi mai mic de 25.000 EURO.

Până la data de 29.10.2006,
societăţile comerciale pe
acţiuni au obligaţia majorării
capitalului social, în caz
contrar, se va proceda la
dizolvarea lor. .

În conformitate cu disp. art.
237 alin. Ilit. b din Legea nr.
31/1990, republicată,
societăţile comerciale cu
răspundere limitată, societăţile
pe acţiuni si societăţile în
comandită pe acţiuni, au
obligaţia depunerii situaţiei
financiare anuale la Oficiul
Registrului Comerţului. Daca
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 15.717 societăţi
comerciale, cu obligaţia
depunerii situaţiei financiare
anuale pe anul 2005, s-au
conformat 6.752 societăţi, ceea
ce reprezintă 42,96%.
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
privind societăţile comerciale,
republicată.

După data de 01.02.2006, s-
a procedat la dizolvarea și
radierea societăţilor din
registrul comerţului, care nu au
depus situaţiile financiare pe
anul 2003 și/sau 2004. Pe lângă
această sancţiune, în baza art.
41 pct. 2 lit. g din Legea
contabilităţii nr. 82/1991,
persoanele juridice sunt
pasibile de aplicarea amenzilor
de la 20.000.000 lei la
300.000.000 lei (ROL).

Până în prezent s-a înaintat
Tribunalului Maramureș un
număr de peste 2.700 de cereri

de dizolvare pentru societăţile
comerciale care nu au depus
situaţia financiară pe anul 2004
și/sau 2003. Acţiunea
continuă!!

Informăm societăţile
comerciale ca, în cazul în care
sunt citate în instanţă pentru
nedepunerea situaţiilor
financiare aferente anilor 2003
și 2004, să se prezinte la data,
ora și locul specificate în citaţie
pentru a dovedi că au depus
aceste acte, pentru a nu se
pronunţa o sentinţă de
dizolvare.

Nu se face dovada depunerii
situaţiilor financiare la Oficiul
Registrului Comerţului, ci în
instanţă!!!

Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă
Tribunalul Maramureș prin
Biroul de asistenţă, asigură
îndrumarea prealabilă privind
formalităţile legale pentru
constituirea societăţilor
comerciale și modificarea
actelor constitutive și
redactarea documentelor
necesare înregistrărilor.

Valer MERCI
–  director ORC Maramureș
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HOTĂRÂRE nr. 475 din 12 aprilie 2006
privind stabilirea cuantumului sumei
minime în valută pe care trebuie să o prezinte
cetăţenii români la ieșirea din ţară, când
călătoresc în statele membre ale Uniunii
Europene sau în alte state pentru care nu
este necesară viza de intrare, precum și a
modalităţilor prin care se poate face dovada
deţinerii acesteia (M.O. nr. 337/2006)

STANDARDE MINIME SPECIFICE DE
CALITATE din 27 martie 2006 de calitate
pentru serviciile de îngrijire la domiciliu
pentru persoanele vârstnice și pentru
centrele rezidenţiale pentru persoanele
vârstnice (M.O. nr. 344/2006)

NORMA din 13 decembrie 2005 privind
depozitarea la suprafaţa a deșeurilor
radioactive (M.O. nr. 345/2006)

METODOLOGIE din 13 decembrie
2005 de autorizare a activităţilor asociate pe
toată durata de viaţă a unui depozit (M.O.
nr. 345/2006)

NORMA din 10 aprilie 2006 privind
organizarea și asigurarea activităţii de
înștiinţare, avertizare, prealarmare și
alarmare în situaţii de protecţie civilă (M.O.
nr. 349/2006)

CODUL VAMAL din 10 aprilie 2006
(LEGE nr. 86/2006) (M.O. nr. 350/2006)

METODOLOGIE din 12 aprilie 2006
cercetării statistice privind potenţialul
productiv al plantaţiilor de pomi fructiferi
(M.O. nr. 351/2006)

ORDIN nr. 123 din 10 aprilie 2006
privind informaţiile de interes public ce pot
fi comunicate și informaţiile exceptate de la
comunicare (M.O. nr. 351/2006)

REGULAMENT din 11 aprilie 2006
privind atribuţiile, competenţa și
funcţionarea Consiliului Centrului Naţional
pentru Burse de Studii în Străinătate (M.O.
nr. 352/2006)

DECIZIE nr. 144/EN din 10 aprilie 2006
privind implementarea portabilităţii
numerelor (M.O. nr. 352/2006)

ORDIN nr. 384 din 10 aprilie 2006
pentru aprobarea modalităţii de retragere /
suspendare de către Agenţia Naţională a
Medicamentului a anumitor autorizaţii de
punere pe piaţa înainte de momentul aderării
României la Uniunea Europeană (M.O. nr.
353/2006)

ORDIN nr. 399 din 12 aprilie 2006
pentru aprobarea modelelor europene ale
prospectului, rezumatului caracteristicilor
produsului și informaţiilor privind
etichetarea pentru medicamentele autorizate
de punere pe piaţa în România (M.O. nr. 355/
2006)

REGULAMENT din 12 aprilie 2006 de
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 139/2005 privind
administrarea pădurilor din România,
aprobată cu modificări și completări prin

Acte normative publicate

în Monitorul Oficial
BREV IAR
J U R I D I C

Legea nr. 38/2006 (M.O. nr. 356/2006)
ATRIBUŢIILE din 12 aprilie 2006

ocoalelor silvice de stat și ale celor
constituite ca structuri proprii, obligaţiile
proprietarilor de păduri, în vederea
respectării regimului silvic (M.O. nr. 356/
2006)

HOTĂRÂRE nr. 483 din 12 aprilie 2006
pentru aprobarea atribuţiilor ocoalelor
silvice de stat și ale celor constituite ca
structuri proprii, a obligaţiilor ce revin
deţinătorilor de păduri, în vederea
respectării regimului silvic, precum și a
Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind
administrarea pădurilor din România (M.O.
nr. 356/2006)

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 31 din
19 aprilie 2006 pentru modificarea art. XVII
alin. (3) din Legea nr. 161/2003 privind
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei
în exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice și în mediul de afaceri,
prevenirea și sancţionarea corupţiei (M.O.
nr. 357/2006)

LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind
procedura insolvenţei (M.O. nr. 359/2006)

HOTĂRÂRE nr. 513 din 19 aprilie 2006
privind aprobarea Listei obiectivelor de
investiţii pentru infrastructura de transport,
care se vor executa în perioada 2006-2008
(M.O. nr. 360/2006)

NORME METODOLOGICE din 10
aprilie 2006 privind prelevarea probelor
biologice în vederea stabilirii intoxicaţiei
etilice și a stării de influenţă a produselor
ori substanţelor stupefiante sau a
medicamentelor cu efecte similare acestora
asupra comportamentului conducătorilor de
autovehicule și tramvaie (M.O. nr. 363/2006)

ORDIN nr. 376 din 10 aprilie 2006
pentru aprobarea Normelor metodologice
privind prelevarea probelor biologice in
vederea stabilirii intoxicaţiei etilice și a stării
de influenţa a produselor ori substanţelor
stupefiante sau a medicamentelor cu efecte
similare acestora asupra comportamentului
conducătorilor de autovehicule și tramvaie
(M.O. nr. 363/2006)

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din
12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare
a aspectelor procedurale aferente procesului
de atribuire a contractelor de achiziţie
publică (M.O. nr. 365/2006)

NORME din 13 aprilie 2006 privind
operaţiunile de emitere a garanţiilor de
export de către EXIMBANK, în numele și
contul statului, în scopul stimulării realizării
de obiective complexe și a producţiei cu
ciclu lung de fabricaţie destinate exportului
(cod ISO: NI-GAR-02-III/0) (M.O. nr. 367/
2006)

NORME din 13 aprilie 2006 privind
derularea activităţii de garantare, în numele

și contul statului, a creditelor acordate
pentru producţia destinată exportului
(Garanţii la creditele acordate pentru
producţia destinată exportului) (cod ISO: NI-
CST-08-I/0) (M.O. nr. 367/2006)

ORDIN nr. 246 din 14 aprilie 2006
pentru stabilirea Listei ciupercilor
comestibile din flora spontană a căror
recoltare sau achiziţie și comercializare sunt
permise (M.O. nr. 367/2006)

NORMA din 19 aprilie 2006 privind
asigurările de credite (M.O. nr. 370/2006)

INSTRUCŢIUNI din 10 aprilie 2006
privind regulile de acces la dosarul
Consiliului Concurenţei în cazurile
referitoare la art. 5 si 6 din Legea concurenţei
nr. 21/1996 și în cazurile de concentrări
economice (M.O. nr. 371/2006)

LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii (M.O. nr. 372/
2006)

NORME din 10 aprilie 2006 de aplicare
a Legii sănătăţii mintale și a protecţiei
persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/
2002, cu modificările ulterioare (M.O. nr.
373/2006)

STRATEGIE din 10 aprilie 2006 în
domeniul sănătăţii mintale (M.O. nr. 373/
2006)

ORDIN nr. 375 din 10 aprilie 2006
privind înfiinţarea, organizarea și
funcţionarea centrelor de sănătate mintală
(M.O. nr. 373/2006)

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din
19 aprilie 2006 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal (M.O. nr. 374/2006)

PROTOCOL nr. 12 din 4 noiembrie 2000
la Convenţia pentru apărarea drepturilor
omului și a libertăţilor fundamentale*) (M.O.
nr. 375/2006)

ACORD din 12 octombrie 2005 între
Guvernul României și Guvernul Republicii
Italiene privind reglementarea și gestionarea
fluxurilor migratorii în scop lucrativ (M.O.
nr. 375/2006)

ORDIN nr. 264 din 18 aprilie 2006
pentru prelungirea perioadei de recoltare și
colectare a masei lemnoase (M.O. nr. 376/
2006)

ORDIN nr. 284 din 26 aprilie 2006
pentru abrogarea Ordinului ministrului
agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr.
462/2003 privind evidenţa agenţilor
economici care cultivă plante modificate
genetic (M.O. nr. 377/2006)

ORDIN nr. 617 din 19 aprilie 2006
pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale
centrale nr. 1/2006 privind aplicarea unitară
a unor prevederi referitoare la Codul de
procedură fiscală (M.O. nr. 377/2006)

PROGRAM din 5 aprilie 2006
“Termoficare 2006-2009 calitate și
eficienţă” (M.O. nr. 378/2006)
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CERERI

EGIPT
� Dorește să importe piese de

schimb Dacia pentru utilizatori auto
Dacia. (4101)

� Solicită plante medicinale.
(4109)

FINLANDA
� Este interesată în cumparare

de canistre metalice de 20l din
România. (4117)

FRANŢA
� Solicită pulovere tricotate, în

cantitate de 1000 de bucăţi; termen
de realizare solicitat - max 5 luni de la
recepţionarea comenzii. (4098)

GERMANIA
� Cerere de produse: rucsace,

ghiozdane, poșete, borsete. (4110)
� Cerere de produse: mobilier de

birou - birou corp cu sertare, suport
pentru acte, spaţiu de depozitare,
lampă de birou și ceas. (4111)

ISRAEL
� Solicită firme românești

producătoare de încălţăminte, în
special de încălţăminte pentru copii, în
vederea încheierii de contracte de
producţie în lohn. (4102)

� Este interesat să cumpere
gemuri și dulceţuri. (4118)

� Este interesat să cumpere
materiale de construcţie, în special
tavan fals, regips, materiale izolatoare
(polistiren și vată minerală în rulouri și/
sau saci). (4119)

� Solicită feţe de masă simple,
brodate manual sau cu mașina. (4122)

� Caută firme producătoare de
tricotaje pentru copii și femei. Vrea să
cumpere sau lohn. (4124)

� Solicită cerneluri pentru
imprimate și piese de schimb pentru
fotocopiatoare și imprimante. Dorește
să construiască în România o fabrică
pentru cerneluri uti l izate la

• Din străinătate
fotocopiatoare și printere. (4125)

ITALIA
� Solicită borcane de sticlă

diferite dimensiuni. (4100)
� Solicită lemn pentru foc.

(4108)
MAREA BRITANIE

� Solicită piese de schimb pentru
echipamente de procesare a
alimentelor, piese din oţeluri și aluminiu
prelucrate prin așchiere. (4115)

� Solicită piese de schimb din
metal, după specificaţiile firmei. (4116)

S.U.A.
� Solicită deșeuri din oţel, în

cantitate de 30.000-60.000 M/T pe
lună. (4103)

SLOVACIA
� Firmă slovacă, producător de

ciorapi, are comenzi care-i depășesc
capacitatea de producţie; solicită
ciorapi bărbătești de damă și copii de
înaltă calitate de categoria lux, cca 8
milioane perechi/an. (4099)

COOPERARI
ISRAEL

� Firma este producător de
software și este interesată în
identificarea unei societăţi care să o
reprezinte pe piaţa românească.
(4105)

� Firma deţine în Israel un lanţ
de magazine specializate în
comercializarea articolelor de
îmbrăcăminte și este interesată in
colaborarea cu o societate românească
în vederea extinderii reţelei în România.
(4106)

� Firma este importator și
exportator de deșeuri din metal, șină
de cale ferată uzată și este interesată
în colaborare cu societăţi românești.
(4107)

� Oferă servicii “after-sales”
pentru utilaje construcţii: macarale,
excavatoare, motostivuitoare, gredere
ale unor mărci precum: Volvo,
Komatsu, Fiat Hitachi, Terex. Poate oferi
atât produse noi, second-hand, dar mai

ales piese de schimb. Caută partener
în România pentru înfiinţare filială.
(4123)

� Oferă servicii companiilor de pe
piaţa românească care doresc să aibă
afaceri cu Israelul și în regiune. (4127)

MAREA BRITANIE

� Firma este producătoare de
pungi și este interesată în identificarea
unei societăţi românești producătoare
de pungi Cordura sau din nylon
acoperit. (4104)

SLOVACIA

� Dorește cooperare în producţie;
execuţia, dupa documentaţia firmei
slovace, a unor piese ambutisate și/sau
ștanţate din tablă. (4114)

OFERTE
GRECIA

� Oferă legume și fructe. (4112)
� Oferă portocale. (4113)
ISRAEL
� Oferă televizoare de înaltă

calitate cu cristale lichide sau plasmă
și monitoare calculatoare -LCD. Caută
importatori, agenţi și distribuitori pe
piaţa românească. (4126)

� Crează ferme floricole, oferind
proiecte, tehnologie și know-how pentru
floricultură. Caută firme românești
pentru a le oferi servicii pentru
dezvoltarea floriculturii. (4128)

� Caută importatori români de
cosmetice care au la bază minerale
din Marea Moartă și pe bază de lapte
si miere. (4129)

� Caută importatori români de
ulei floarea soarelui, grâu și orz. (4130)

MEXIC
� Exportator mexican de avocado

este interesat să pătrundă pe piaţa
românescă. Oferă fructe de foarte bună
calitate, la preţuri competitive. (4121)

UCRAINA

� Firma are posibilitatea de a
contribui la livrarea în România, pe
termen lung, de ulei I-20A, ulei
industrial hidraulic; livrare Cisterne CF,
preţ 785 $/tonă neg.(4120)




