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Forumul Asociaţiei Camerelor de Comerţ și
Industrie din Euroregiunea Carpatică

În data de 28 Septembrie 2006, la Centrul de Instruire și Marketing
al Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș, din Baia Mare, cu ocazia
celei de-a XIV-a ediţii a manifestării expoziţionale RIVULUS DOMINARUM
2006, sub auspiciile Asociaţiei Camerelor de Comerţ și Industrie din
Euroregiunea Carpatică și a Comisiei de Comerţ a Euroregiunii Carpatice,
beneficiind de parteneriatul BRD Groupe Societe Generale, Grup Baia
Mare, Camera de Comerţ și Industrie Maramureș a organizat cea de-a
doua ediţie a FORUMULUI ASOCIAŢIEI CAMERELOR DE COMERŢ ȘI
INDUSTRIE DIN EUROREGIUNEA CARPATICĂ.

Evenimentul, menit sa sprijine dezvoltarea economica a acestei
Euroregiuni in conditiile celor doua valuri ale integrarii, 2004 si 2007,
a fost organizat sub tema: “01 IANUARIE 2007 – O OPORTUNITATE
SAU O GRANITA INTRE NOI?”.

Văzut de către organizatori ca un punct important in contextul

schimbarilor care au loc la aceasta ora la nivelul Uniunii Europene si al
interesului comun al celor invitaţi de a sprijini dezvoltarea relatiilor
comerciale in aceasta Euroregiune, acţiunea s-a bucurat de o importantă
participare naţională și internaţională:

Slovacia: - Camera de Comerţ și Industrie TRNAVA, reprezentată
de domnul Președinte ŠKODNÝ JOZEF si de doamna Director GALLOVÁ
JANA,

Polonia: - Camera de Comerţ si Industrie RZESZOW, reprezentată
de domnul Președinte MIECZYSLAW LAGOWSKI, de domnul
PASTERCZYK DANIEL, din cadrul Departamentului de Relaţii Externe,
Voievodatul SUBCARPATHIA – Polonia, reprezentat de domnul MAREK
PTASZYNSKI; - firma ARTGOS, reprezentată de doamna SZMYD
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Maramureș a organizat în perioada 29
septembrie – 1 octombrie 2006, cea de-a
XIV-a ediţie a manifestării expoziţionale
Rivulus Dominarum expoziţie de bunuri de
larg consum.

Anul acesta expozanţii au avut parte de
o vizită la nivel înalt care a avut loc
duminică, 1 octombrie 2006, vizită care l-
a avut ca
protagonist pe
Domnul Prim-
minstru Călin
P o p e s c u
T ă r i c e a n u ,
însoţit de
miniștr i și
oficialităţi ale
judeţului dintre
care amintim
pe: Dl. Ministru
al Finanţelor
P u b l i c e
S e b a s t i a n
Vlădescu, D-na
Prefect Bondi
Gyongyike, Dl.
Președinte al Consil iului Judeţean
Maramureș Marinel Kovacs și nu în ultimul
rând pe Domnul Primar Cristian Anghel.

La ediţia din acest an au participat 65 de
firme, care au avut următoarea structură:

- 62 din ţară, din care 43 din Maramureș
celelalte fiind din București, Cluj, Arad, Satu
Mare, Covasna, Mureș și Sălaj

- 3 din străinătate respectiv din Polonia,
Slovacia și Ungaria

Vă prezentăm în continuare firmele care
au expus: ADDICT SRL; AGREȘANA TRANS
SRL; ALMEX SERV SRL;
ALUPKompressoren Romania SRL; ARBEX
ART DÉCOR; BALLEMN SNC; Bijuteria

SAVOY (SAVOY CAFE SRL); BILARDI TRADE
SRL; CARADA SRL; C.C.A. LEASING I.F.N.
SA; CIPRI & CIP SRL; COFETĂRIA RODNA
(RODNA SRL); CONFORT (TRINOM SRL);
CORAMET IMPORT-EXPORT SRL;
DANIELS® (MERLUSE DORIAN SRL);
DRUCOM SRL; ELSYLINE SRL; ENERGETIX;
ETEM SYSTEMS SRL; EVOLUTIA DAN SRL;
EXPRIMS; FERMA ZOOTEHNICĂ SRL;

F L O N T A Ș -
GRANIT-MARM
SRL; FORCE VLM
TRANS SRL;
FOREVER LIVING
P R O D U C T S ;
GERADIS SRL;
GRUP SERALUX
SRL; IMPROVED
IMPEX SRL; INA
SCENT SRL;
INFOCONSTRUCT;
IPD-Tec SRL;
M E D A L
INTERNATIONAL
LTD SRL;
MICROMAP SRL;
NAPPA CONF

SRL; Naţional FM; NOBEL CORPORATION
IMPORT EXPORT SRL; OFFICE CENTER SRL;
PAGINI DE CONSTRUCTII; REMAT
MARAMUREȘ SA; RODONIT SRL; ROL
EUROPLAST SRL; ROMANIAN FLOOR
COMPANY SRL; SHR CONSULT SRL; SIMEX
SA; SWISANA SRL; TECHNOSAM SRL;
TEXELI SRL; The Chamber of Industry and
Commerce in RZESZÓW; Tiszainform Tourist
Office; Trnava Regional Chamber of Slovak
Chamber of Commerce and Industry;
VÎRSTEANA SERV SRL; WEST AIR GRUP
SRL; ZEPTER INTERNATIONAL ROMANIA
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Ziua mult așteptată de români, cu
sufletul la gură, 26 septembrie 2006, a
sosit, aducându-ne decizia Comisiei
Europene care recunoaște eforturile
economice și sociale pe care le-a făcut
România , poporul și guvernul român,
într-o perioadă extrem de scurtă de la
ultimul raport de ţară, pentru
compatibilizarea societăţii românești cu
ţările membre UE, confirmând 1 ianuarie
2007 ca data a aderării României și
Bulgariei. La 1 Ianuarie 2007 limba
română devine limba oficială a întregii
Europe Unite. Vom avea 35 de
europarlamentari și un comisar care vor
participa la formarea și elaborarea
politicii continentale.

Putem să ne declarăm că suntem
membri de facto a UE și că peste 3 luni
vom fi de jure, administrativ, aparţinând
de UE. Astfel, se încheie o perioadă de
câţiva ani buni de când România și
Bulgaria se luptă cu îndeplinirea și
introducerea prevederilor aquisului
comunitar în toate domeniile vieţii
economice și sociale, pentru preaderare
și momentul în care începem aplicarea
cerinţelor de ţară comunitară în condiţiile
de postaderare și integrare în piaţa
comunitară. Dincolo de greutăţile ce vor
urma, de scumpirile și ajustările care vor
cere sacrificii, trebuie să fim bucuroși,
dacă nu chiar fericiţi că am intrat în marea
familie a Europei Unite. Este un moment
istoric. Mai avem un pas până la
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declararea oficială a primirii noastre în UE și
anume summitul din  15 decembrie, când
șefi de state și guverne vor aproba și parafa
aderarea României și Bulgariei. Mai avem
emoţii până atunci, pentru că Germania și
Danemarca mai trebuie, în timpul rămas,
să ratifice tratatul de aderare. Primirea
noastră a fost și rămâne decizia politică a
UE. Intrăm împinși de la spate, deoarece o
parte a politicienilor și a populaţiei nu doresc
să fim membri de drept ai UE. Pe unii
politicieni din parlament și din guvernul ţării
nu i-a interesat în mod deosebit viitorul ţării.
Dacă luăm în considerare numai
evenimentele politice din acești ani, de
hărţuiri și certuri interminabile sunt suficiente
dovezi pentru a demonstra că intrarea în UE
a fost un act voit al unei anumite părţi din
politicul și populaţia ţării noastre.

Deci, intrarea României în UE nu au fost
ca urmare a atingerii unei performanţe înalte
a economiei românești în ansamblul său și
nici a îndeplinirii în totalitate a cerinţelor
minimale impuse pentru a fi declarată o ţară
membră a UE. 1 Ianuarie 2007 este un
moment final, dar în același timp un început
al unui proces de lungi perioade de
transformare în toate domeniile de activitate,
începând cu schimbarea mentalităţii
conservatoare și balcanică până la formarea
unui concept modern și o gândire
europeană, performantă, solicitând un efort
și un sacrificiu mult mai substanţial și mai
angajat al fiecăruia dintre noi. România nu
este pregătită în totalitate din punct de
vedere economic și social de a fi egală
celorlalte ţări europene membre ale UE. Dar
oare Grecia, Portugalia, Spania și cele 10
state din fostele ţări socialiste au îndeplinit
toate condiţiile impuse de normele și aquis
comunitar la data aderării? Din câte știm,
nu. Mai mult, unele au fost cu indicatori de
eficienţă economică și socială sub România
de astăzi. Astfel, antecedentele statelor
admise înaintea noastră ne dau dreptul de
a accede la admiterea și integrarea noastră
la Europa Unită. Un lucru este sigur, că
România are nevoie de Uniunea Europeană,
dar și Uniunea de România. Despre ce
pierdem și ce vom câștiga vom reveni într-
un alt editorial.

La 1 Ianuarie 2007 începe “proba de
foc” a economiei românești, aceea de a fi
capabilă să facă faţă competiţiei comunitare
și globale, cu reguli bine definite, fără
menajamente. Acesta se va realiza printr-o
dotare tehnică și tehnologică performantă
prin ridicarea nivelului antreprenorial și
managerial, la un nivel profesional ridicat și
competitiv, conforme cu standardele și
regulile comunitare.

Va trebui să acordăm o atenţie sporită
și responsabilă, tehnologiei, societăţii
informatizate și de comunicare, într-un spirit
de sacrificiu, într-un tempo alert și continuu,
la limita de suportabilitate a noastră, astfel
încât într-un termen de maxim 15-20 de ani
să ne aliniem la condiţiile și la nivelul ţărilor

din primul eșalon european.
Dar raportul de ţară dat publicităţii face

și o analiză a situaţiei actuale, remarcând
că atât România cât și Bulgaria au făcut
progrese notabile pentru a îndeplini condiţiile
de aderare, realizând într-un termen scurt
angajamentele asumate, armonizând legile
proprii cu normele europene.

Cu toate acestea, Comisia Europeană a
reţinut anumite sectoare și domenii care
menţin îngrijorarea în continuare. După
aderarea României și Bulgariei se vor
menţine “măsuri adecvate” pentru a asigur
buna funcţionare a UE. Comisia Europeană
menţionează în raport că în cazul în care
cele două ţări nu vor acţiona și nu vor lua
măsurile care se impun pentru remedierea
deficienţelor nu se vor aplica “măsuri de
salvgardare” ci “măsuri adecvate”.

Astfel, în domeniul reformei economice,
Raportul reţine progresele înregistrate de
România în cazul stabilizării
macroeconomice și a reformei economiei,
ceea ce îi va permite să facă faţă
competitivităţii din UE. S-au făcut progrese
în ceea ce privește conectarea la baza de
date comunitară a sistemelor IT, din
domeniul colectării TVA. Cu toate acestea,
procesul de implementare și instruire a
personalului operativ este rămas mult în
urmă. Nici până în prezent nu s-au făcut
cunoscute normele și instrucţiunile și
softurile de raportare pentru TVA. Se știe
aproximativ de către operatorii economici
români faptul că comerţul între firmele din
România și UE nu va fi considerat ca import
și export, ci comerţ intracomunitar. Astfel,
pe piaţa unică europeană se va aplica
principiul că TVA se plătește în ţara de
destinaţie și datorită eliminării controlului
vamal, decontările se fac în baza
documentelor însoţitoare ale mărfurilor, care
sunt complexe și cu regim de circulaţie,
evidenţă și raportare obligatorie într-o
legătură on-line cumpărător, server naţional,
server comunitar și vânzător. Să sperăm că
în lunile octombrie/noiembrie să luăm
cunoștinţă și să instruim operatorii economici
din România.

La nerealizări, Raportul reţine pe cele din
sectorul agricultură, și anume cu privire la
pregătirea instituţiilor abilitate cu
administrarea fondurilor alocate de UE
pentru acest sector. În privinţa securităţii
alimentare UE impune un embargou asupra
cărnii de porc ca urmare a pestei porcine,
precum și o atenţie sporită și monitorizare
permanentă în sectorul producţiei și
procesării laptelui, a cărnii și pâinii.

În domeniul justiţiei, România a făcut
progrese notabile faţă de Raportul de ţară
din 16 mai a.c. Cu toate acestea a mai
rămas probleme și acţiuni nesoluţionate și
nefinalizate. Lupta împotriva corupţiei la nivel
înalt a fost îmbunătăţită, dar au mai rămas
încă multe probleme, mai ales în susţinerea
activităţii de către partidele politice, de către
guvern și parlament.

În domeniul administraţiei publice,
România trebuie să ia măsuri continue și

asiguratorii de susţinere a reformei, fapt
pentru care va continua monitorizarea de
către UE.

Progrese suplimentare se solicită
României în privinţa politicilor sociale și ale
muncii, în care se are în vedere și sistemul
public al sănătăţii. Nu au fost lăsate în afara
Raportului problemele legate de spălarea
banilor, lupta împotriva fraudelor și corupţiei
în sistemul financiar-bancar, asigurarea
autovehiculelor, nivelul capitalului pentru
instituţiile de credit și primele de investiţii,
managementul financiar și controlul
fondurilor structurale și de coeziune. Se cere
continuarea eforturilor în menţinerea
progreselor obţinute în combaterea traficului
de droguri, arme și fiinţe umane, în
îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie, în
îngrijirea și protecţia copiilor, tratamentul
persoanelor cu dizabilităţi, protecţia și
integrarea minorităţilor și multe alte
recomandări și observaţii.

Raportul detaliază mult mai multe
aspecte, recomandări și propuneri de care
românii și România trebuie să ţină cont
pentru ca integrarea în UE să fie benefică și
să satisfacă așteptările noastre. Dacă despre
unii guvernanţi și parlamentari putem să
spunem că și-au făcut în mare parte lecţiile
faţă de organismele UE, nu la fel putem să
afirmăm cu convingere că a fost o unitate
de atitudini privind aderarea României.
Mediul politic nu a pregătit mediul de afaceri,
operatorii economici. Foarte puţini au fost
cei care efectiv au fost alături de societăţile
comerciale, mai ales de IMM. Printre cei care
au fost sprijinul de nădejde al operatorilor
economici români au fost și vor rămâne
Camerele de Comerţ și Industrie din
România. În mod deosebit CCI Maramureș
și-a stabilit ca obiectiv major pregătirea
mediului de afaceri maramureșean pentru
integrarea în economia de piaţă
intracomunitară. Sub cele două slogane “CCI
Maramureș – Busola Dvs. în afaceri!” și
“Uniunea Europeană vine la tine acasă” am
dezvoltat diferite activităţi prin care am
pregătit mediul de afaceri să-și însușească
mentalitatea și conceptul de om de afaceri
european. Prin dezbateri, seminarii, cursuri,
expoziţii, misiuni economice, schimburi de
experienţă, participări la acţiuni regionale,
naţionale și internaţionale, prin parteneriate
cu administraţiile publice locale / regionale,
cu alte instituţii sau ONG, cu alte Camere
de Comerţ și Industrie din UE, am reușit să
aducem și să implementăm spiritul de
afaceri european și în Maramureș.

Suntem conștienţi că, după 1 Ianuarie
2007, Camera noastră se va implica într-o
măsură mai mare și mai pragmatică în
integrarea companiilor maramureșene în
economia de piaţă comunitară, stimulând
pe cât se poate mai eficient creșterea
competitivităţii lor și evitând falimentarea
acestora, mai ales în sectorul IMM. Ne vom
strădui să facem ca accesarea și utilizarea
fondurilor comunitare să ne ajute la ridicarea
nivelului competiţional al firmelor
maramureșene, evitând colapsul economic
al judeţului nostru și implicit al economiei
naţionale.

Suntem pregătiţi pentru drumul greu care
ne așteaptă și care începe cu ziua istorică a
aderării României la Uniunea Europeană -
1 Ianuarie 2007.
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Și la ediţia din acest an Expo Rivulus
Dominarum a oferit vizitatorilor câţtiguri la
TOMBOLA organizată cu sprijinul firmelor:
ARBEX INTERNATIONAL SRL, BRD
GROUPE SOCIÉTÉ GÉNERALE, CCA
LEASING IFN, TAPERWARE, FILBAC,
ENERGETIX, ZEPTER ROMANIA
INTERNATIONAL, COFETĂRIA RODNA,
FOREVER LIVING PRODUCT.

Fericiţi i câștigători ai TOMBOLEI
RIVULUS DOMINARUM sunt următorii:

TOMBOLA ADULŢI
- produse oferite de ARBEX

INTERNATIONAL SRL (souveniruri) - Tinc
Cosmin, Szentlasloi Alex, Dumitraș Ionuţ
Cosmin, Szabo Marius, Vancea Elena;

- produse oferite de BRD GROUPE
SOCIÉTÉ GÉNERALE (ceasuri BRD) -
Săsăran Tommy, Ardelean Mihai, Rogojan
Nicolae, Matyas Mihai, Grigor Ioana, Groza
Claudia, Cosma Vasile, Nemes Darian,
Ciceu Zamfir, Brenar Cristine;

- produse oferite de CCA LEASING IFN
(cască motocicletă) - Snakovszki Eva;

- produse oferite de TAPERWARE (vase)
- Iluţ Emilia, Mitre Eva;

- produse oferite de FILBAC (scaun) -
Mic Viorel;

- produse oferite de ENERGETIX
(brăţară) - Vida Crina;

- produse oferite de ZEPTER ROMANIA
INTERNATIONAL (mixer) - Ploscar Vasile

TOMBOLA COPII

- produse oferite de COFETĂRIA RODNA
(tort de 1kg) - Panait Rettegi Patrik, Onea
Maria Niculina, Hoban Aida, Chindriș
Diana, Balint Andra, Sălăjanu Mihai,
Gârbea Oana, Mureșan Maria, Valu Kriszta,
Veress Edgar;

- produse oferite de FOREVER LIVING
PRODUCTS (Forever Kids) - Nădișan Ioana

Sucurala Maramureș; ASIROM SA;
BANCPOST SA Sucursala Maramureș;
BANCA COMERCIALA ROMÂNA SA
Sucursala Judeţeană Maramureș; BANK

LEUMI ROMANIA SA Sucursala Baia
Mare; BRD - GROUPE SOCIETE
GENERALE Grup Baia Mare;
CARION ROMANIA; CEC
SUCURSALA BAIA MARE; FONDUL
ROMANO-GERMAN; RAIFFEISEN
Banca pentru Locuinţe SA.

Ca și la ediţiile anterioare gradul
de diversitate a fost mare fiind
prezente în expoziţie pe lângă
Salonul Financiar Bancar și Asigurări,
următoarele grupe de produse:
scutere și ATV-uri, mobilă,
construcţii, bijuterii, produse
alimentare, scule și produse
industriale.

Seara de modă și eleganţă a apărut din nevoia
de exprimare a frumosului, eleganţei și bunului
gust, care trebuie să facă parte din viaţa noastră.
Cu atât mai mult cu cât avem firme de confecţii,
avem agenţii de modeling, avem o fundaţie care
pregătește manechine, avem designeri
vestimentari, avem iubitori de frumos. Era, deci,
timpul să avem la Baia Mare și o Seară a modei
și eleganţei.

Prima ediţie a avut loc în 2005, în cadrul
Sărbătorii Castanelor, și s-a bucurat de
succes. Au lucrat împreună, pentru a releva
frumosul, eleganţa, stilul, atitudinea și
creativitatea, Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, Asociaţia “Femina XXI”, cotidianul
“Graiul Maramureșului”, Fundaţia “Catharsis” și
Model Linda Agency, avînd ca parteneri Consiliul
local și Primăria Baia Mare.  Ne-au stat alături
creatorii și magazinele de specialitate, fără de
care acest gen de spectacole este greu de
realizat.

Succesul primei ediţii a încurajat Asociaţia
RIVULUS FASHION, Baia Mare, Str. Crișan, nr.
24, telefon 0723-494396, în organizarea celei
de-a doua ediţii, împreună cu Camera de Comerţ
și Industrie Maramureș și în parteneriat cu
Consiliul Local și Primăria Baia Mare.

Prin tot ceea ce s-a întâmplat pe parcursul a
peste două ore de spectacol, la Centrul de
Instruire și Marketing al CCI Maramureș, am vrut
să demonstrăm că suntem oameni legaţi de un
anumit timp și un anumit loc. Iar modul nostru
de a ne exprima, inclusiv prin felul în care ne
îmbrăcăm, nu “locuiește” neapărat într-o
“inteligenţă”, ci în arta de a ști să creezi în jur
atmosferă, prin modul în care ne alegem hainele.

Iar succesul modului în care reușim să
comunicăm prin îmbrăcăminte ţine de fiecare

TOMBOLA
Rivulus Dominarum 2006

dintre noi. Pledoaria noastră  a fost, de fiecare
dată, pentru firesc, naturaleţe și înţelepciune în
adoptarea modei.

Fiindcă primul lucru care ar trebui să ne înveţe
moda este acela de a ne face să ne simţim bine
în hainele noastre.

Ediţia 2006 a MARAMODA a însemnat
prezenţa pe podium a 7 colecţii reunite  sub
genericele “Made in Romania” și “Ateliere de
designeri”.

În prima parte, au fost prezentate colecţiile
firmelor STIL AURA-Deilani, Gotech, Baia Mare,
Cronos Art și Donna Nobile, București.

Partea a doua a reunit colecţiile designerilor
Codruţa Rohian, Lucian Pop și Anamaria Nagy.

Stiluri diferite, dar aceeași bucurie de a da
viaţă materialelor. Este mai întâi bucuria lor, pe
care ne-au dăruit-o și nouă. 

Cu aceste ingrediente, prima parte a
spectacolului a fost continuată cu Premiile
eleganţei, o secţiune care se bucură de un real
interes.

Un moment îndelung judecat de organizatori.
Fiindcă nu e ușor să alegi eleganţa în diversele
ei ipostaze: Premiul pentru eleganţă în
organizarea spectacolelor de modă; Premiul
eleganţei în susţinerea spectacolelor de modă;
Premiul eleganţei în afaceri; Premiul eleganţei
în arta scrisului despre modă; Premiul eleganţei
în arta comunicării.

Maramoda 2006 a fost o reușită. Ea s-a datorat
unei munci de echipă, care a știut să pună în
valoare frumosul și eleganţa, recompensate cu
premii și diplome.

Asociaţia Rivulus Fashion și Camera de Comerţ
și Industrie mulţumesc tuturor celor care au
contribuit la realizarea acestui spectacol și promit
unul pe măsură și în 2007.

Acţiuni conexe - Maramoda 2006
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În data de 22 septembrie a.c., la Centrul
de Instruire și Marketing s-a desfășurat ce-a
de-a XIII-a ediţie a Topului Firmelor
Maramureșene.

La manifestări au fost prezenţi pe lângă
reprezentanţii firmelor premiate și

reprezentanţi din administraţie și conducători
de instituţii deconcentrate din Maramureș.

După o prezentare a situaţiei economice a
judeţului , Dl. Marcaș – președintele CCI
Maramureș, a invitat la microfon pe D-na Maria
Morcovescu, care a moderat întreaga
manifestare.

Algoritmul după care se s-a realizat topul
a avut în vedere evaluarea unitară și
generalizată pentru toate firmele din ţară,
măsurate cu aceiași indicatori cantitativi și
calitativi, în aceleași condiţii și criterii de
participare și grupare pe domenii de activitate.
Au fost eliminate din start firmele care nu au
realizeazat o rată a profitului mai mică sau egală
cu 1% sau mai mare de 70%, care au avut
restanţe la bugetele publice, sau au  avut sub 2
salariaţi. Pentru a participa
firmele a trebuit să aibă o cifră
de afaceri de minim 200.000
lei pentru microîntreprinderi și
peste 280.000 lei la celelalte
categorii de firme.

În anul 2005 existau în
judeţul nostru 14.188 firme
care aveau obligaţia să predea
bilanţul în conformitate cu
legile în vigoare. Din acestea
numai 10.393 (73,25  %) au
predat BVC la Direcţia
Generală a Finanţelor Publice
Maramureș. Aplicând
algoritmul stabilit de Comisia
Naţională pentru Topul 2005,
au mai rămas în concurs 1021
firme (9,82 %) din totalul
firmelor pe judeţ.

Pentru locurile 1-3 au fost acceptate de
către Comisia judeţeană a Topului și cu
acceptul participanţilor la concurs 127 firme
( 1,22 % raportat la firme cu bilanţ ), care
reprezintă 25,86 % din cifra de afaceri și 35,18
% din profitul brut, 16,93 % din numărul de
salariaţi din totalul raportat la nivelul judeţului
Maramureș la acești indicatori. Din datele de
bilanţ putem afirma că aceste 127 firme au
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deplinul merit de a fi consemnate în Topul
Firmelor maramureșene pentru 2005 și să
primească distincţiile cuvenite pentru a marca
locul pe care îl ocupă în clasamentul judeţean
și cel naţional.

La ediţia din acest an au fost acordate și
mai multe categorii de
premii speciale dintre care
amintim:

- distincţie de
excelenţă pentru
societatea cu cele mai
multe prezenţe pe locul I
în Topul Firmelor din
judeţul Maramureș (12
prezenţe) - CONFSTAR SA

- diplomă de excelenţă
pentru managerul anului -
Alexandru Pârjol -
I N T R E P R I N D E R E
MONTAJ-INSTALAŢII SA

- diplomă de excelenţă
pentru femeia manager a
anului - Pamela Pop
MOELLER ELECTRO
PRODUCŢIE SRL

- cel mai tânăr
manager din Topul Firmelor - Cosmina
Camelia Chindriș CORESERV SRL

- Diplome de excelenţă pentru cele mai
profitabile companii - ITALSOFA ROMANIA
SRL; COZMIRCOM SA; PLIMOB SA; ATP -
EXODUS SRL; CANAL 7 SRL

- Diplomă de excelenţă pentru cea mai
importantă investiţie a anului 2005 - PLIMOB
SA

Alături de Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, la organizarea acestui eveniment
au mai stat DGFP Maramureș în calitate de
partener oficial și BRD – Groupe Societe
Generale în calitate de partener principal.

Vă prezentăm în continuare firmele care
au fost premiate la ediţia a XIII-a a Topului
firmelor din judeţul Maramureș.

CERCETARE, DEZVOLTARE SI HIGH
TECH

Tehnologia Informaţiei
Întreprinderi mici
 1. INDECO SOFT SRL - BAIA MARE;
 2. REPKA ELECTRONICS SRL - BAIA
MARE;
Microîntreprinderi
 1. ARHIMEDES SRL - BAIA MARE;

Industria de echipamente electrice și Continuare în pag.  5

optice
Întreprinderi foarte mari
 1. MOELLER ELECTRO PRODUCTIE
SRL  - SÂRBI;
Întreprinderi mijlocii
 1. ELECTRO SISTEM SRL - BAIA MARE;
Întreprinderi mici
 1. PRIMATECH SRL - BAIA MARE;
Microîntreprinderi
 1. DYMOTEC SRL - BAIA MARE;

Telecomunicaţii
Întreprinderi mari
 1. CANAL 7 SRL - BAIA MARE;
Microîntreprinderi
 1. CABLU SYSTEM SRL - BAIA MARE;
 2. RADVIOR-COM SRL - BAIA MARE;

INDUSTRIE
Industria extractivă, de prelucrare a
ţiţeiului și cocsificare a cărbunelui

Microîntreprinderi
 1. STUR SRL - BAIA MARE;
 2. CUARŢ GRUP SA - BAIA MARE;
Industria chimică și a fibrelor sintetice

și artificiale
Întreprinderi mijlocii
 1. AC HELCOR SRL - BAIA MARE;
Industria de prelucrare a cauciucului și

a maselor plastice și a altor produse
din minerale nemetalice

Întreprinderi mijlocii
 1. C.M.C SRL - CĂRBUNARI;
Întreprinderi mici
 1. EUROFOAM SRL - BAIA MARE;
 2. TERMOPLAST SRL - BAIA MARE;
 2. BILARDI TRADE SRL - BAIA MARE;
Microîntreprinderi
 1. GUVERNATOR GENERAL IMPORT
EXPORT SRL - BAIA MARE;
 2. MARMURA - FARCAU SRL - RECEA;
Producerea, transportul și distribuţia
energiei electrice, termice, a gazelor

naturale și a apei
Întreprinderi mari
 1. VITAL SA - BAIA MARE;

Industria metalurgică, a
construcţiilor metalice și a

produselor din metal
(exclusiv mașini, utilaje și

instalaţii)
Întreprinderi mari
 1. COZMIRCOM SA - BAIA
MARE;
 2. RAMIRA SA - BAIA MARE;
Întreprinderi mijlocii
 1. MATRIX SA - BAIA MARE;
 2. TEHNOMIN SA - BAIA
MARE;
 3. MECANICA-SIGHETU SA -
SIGHETU MARMAŢIEI;
Întreprinderi mici
 1. MEK-MATEI SRL - BAIA
MARE;
 2. MIMO SRL  - SIGHETU

MARMAŢIEI;
 3. SISTEM GRUP IMPEX SRL - BAIA
MARE;
 3. BULDEXTRANS SRL - BAIA MARE;
 3. DIAFAN SRL - BAIA MARE;
Microîntreprinderi
 1. HIDRAULIC SIMTECH SRL - BAIA
SPRIE;
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 2. ALCOMET SRL - BAIA MARE;
 3. FAGET SUD SRL  - SIGHETU
MARMAŢIEI;

Industria de mașini și echipamente
Întreprinderi mijlocii
 1. ADISS SA - BAIA MARE;
Industria lemnului și a produselor din

lemn, a celulozei, hârtiei și a
produselor din hârtie, silvicultură și

exploatare forestieră
Întreprinderi mici
 1. YKA PROD COM SRL - GROȘII
TIBLESULUI;

Industria mobilei
Întreprinderi foarte mari
 1. ITALSOFA ROMANIA SRL - BAIA
MARE;
 2. PLIMOB SA - SIGHETU MARMAŢIEI;
Întreprinderi mijlocii
 1. LAGUNA SERV SRL - SIGHETU
MARMAŢIEI;
 2. VÎRSTEANA SERV SRL - SIGHETU
MARMAŢIEI;
Întreprinderi mici
 1. F.A.C. EST SRL - PRIBILEȘTI;

Industria produselor textile și de
tricotaje, a confecţiilor de

îmbrăcăminte și a blănurilor
Întreprinderi foarte mari
 1. CONFSTAR SA - BAIA
MARE;
Întreprinderi mijlocii
 1. WORKING BLUE SRL -
ULMENI;
 2. STIL AURA SRL - BAIA
MARE;
 2. MIRASMAR IMPEX SRL
- BAIA MARE;
 3. SOCIETATEA
C O O P E R A T I V A
MEȘTEȘUGĂREASCĂ
BĂIMĂREANA - BAIA
MARE;
Întreprinderi mici
 1. GOTECH SRL - BAIA
MARE;
 2. GRANDSTIL PLUS SRL
- BAIA MARE;
 3. OMP IMPEX SRL - BAIA
MARE;
 3. STITCHART SRL - BAIA MARE;
Microîntreprinderi
 1. JEANS FASHION SRL - ULMENI;
 2. TEXTIL DIVISION SRL - BAIA MARE;

Industria pielăriei, încălţămintei,
articolelor de voiaj și marochinărie

Întreprinderi mijlocii
 1. SOCIETATEA COOPERATIVA
MEȘTEȘUGĂREASCĂ MOGOȘA - BAIA
MARE;
 2. EURO MODLINE STAR SRL - BAIA
MARE;
Microîntreprinderi
 1. EURO MODLINE SRL - BAIA MARE;
Industria alimentara, a băuturilor și a

tutunului
Întreprinderi mari
 1. CETINA SRL - BAIA MARE;
Întreprinderi mijlocii
 1. ROMDIL COM SRL - BAIA MARE;
 2. FERMA ZOOTEHNICĂ SRL - BAIA
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 3. ROMDIL PROD SRL - BAIA MARE;
 3. EMADIA SRL - BAIA MARE;
Întreprinderi mici
 1. VIPOREX & CO SRL - BAIA MARE;
 2. SEINEANA SRL - SEINI;
 3. ANDANA PAN SRL - BAIA MARE;
Microîntreprinderi
 1. OBLAZA SRL - BÂRSANA;

Edituri, tipărirea, reproducerea
înregistrărilor pe suporţi și activităţi

conexe
Întreprinderi mijlocii
 1. MEGA PRESS FM SRL - BAIA MARE;
Întreprinderi mici
 1. GRAIUL MARAMUREȘULUI SRL -
BAIA MARE;
 2. EUROTIP SRL - BAIA MARE;
Microîntreprinderi
 1. DIVAS SRL - BAIA MARE;
AGRICULTURĂ, PESCUIT,
PISCICULTURĂ

Cultivarea plantelor, creșterea
animalelor, fabricarea produselor
pentru hrana animalelor și servicii

conexe
Întreprinderi mijlocii
 1. BILARDI PRODUCT SRL - BAIA
MARE;

Întreprinderi mici
 1. COMBIMAR SA - BAIA MARE;
Microîntreprinderi
 1. ROMAVIS SRL - SEINI;
 2. COMPLEXUL VIMA MICĂ SRL - VIMA
MICA;

CONSTRUCŢII
Lucrări de construcţii

Întreprinderi mari
 1. DRUMURI-PODURI MARAMUREȘ
SA - BAIA MARE;
Întreprinderi mijlocii
 1. ÎNTREPRINDERE MONTAJ-
INSTALAŢII SA - MOCIRA;
 2. EMSENS PROD SRL - BAIA MARE;
 3. AGIFCO SA - BAIA MARE;
Întreprinderi mici
 1. INSERV GROUP SA - BAIA MARE;
 2. GERASA SRL - BAIA MARE;
 2. WEST CONSTRUCT COMPANY SRL

- BAIA MARE;
 3. NESTOR CONSTRUCT SRL - BAIA
MARE;
 3. GENERAL EURO CO BM SRL - BAIA
MARE;
Microîntreprinderi
 1. CASTRUM CONSTRUCT SRL - BAIA
MARE;

Lucrări de instalaţii
Întreprinderi mijlocii
 1. IZOTEROM SRL - BAIA MARE;
 2. ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAŢII
SA - BAIA MARE;
 3. INDPRODCOM SRL - MOCIRA;
Microîntreprinderi
 1. TEHNIC-TERMO-INST SRL - BAIA
MARE;

SERVICII
Transporturi și activităţi anexe

transporturilor
Întreprinderi mijlocii
 1. TRUCK SPED SRL - FĂRCAȘA;
Întreprinderi mici
 1. HAGERO SRL - SÂRBI;
 2. D & F DALLFRANCO - 2000 SRL -
BAIA MARE;
 3. DANCRISI SRL - BAIA MARE;

Servicii profesionale prestate în
principal întreprinderilor

Întreprinderi mici
 1. ARHIMAR SERV SRL -
BAIA MARE;
 2. TECHNOCAD SA -
BAIA MARE;
 3. CEPRONEF SA - BAIA
MARE;

Servicii generale
Întreprinderi mijlocii
 1. AUTO PROSPER SA -
BAIA MARE;
Întreprinderi mici
 1. HERMES CONTACT
SA - BAIA MARE;
Microîntreprinderi
 1. MASIMO SRL - BAIA
MARE;
 1. M.C.B. SA - BAIA MARE;
 2. SILVAROM BAIA
MARE SRL - BAIA MARE;

Servicii de colectat și
reciclat deșeuri,

salubritate
Întreprinderi mici
 1. REMAT MARAMUREȘ SA - BAIA
MARE;
 2. RECOMAT SRL - BAIA MARE;
 3. CORESERV SRL - BAIA MARE;
Microîntreprinderi
 1. ROMSALSERV SA - BAIA MARE;

Sănătate
Întreprinderi mici
 1. JERSEY-TRANSYLVANIA LTD SRL -
BAIA MARE;

COMERŢ, EXPORT, TURISM
Activităţi de intermediere în comerţul

cu ridicata
Întreprinderi mici
 1. MARAVET SRL - BAIA MARE;
Microîntreprinderi
 1. INTER FORESTA SRL - BAIA MARE;

Continuare în pag.  7
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AGNIESZKA; - Ambasada Republicii Polone în
România, reprezentată de domnul TOMASZ
SUPROWICZ – Consilier I, Șeful Secţiei
Economice

Ucraina: - Camera de Comerţ și Industrie
CHERNIVTSI (CERNĂUŢI), reprezentată de
domnul Președinte VASILE LIAHOVICI, de
domnul ALCIP ROSCA, directorul filialei
Suceava și de doamna LAZARESCU NATALIA,
membru al Camerei; - Camera de Comerţ și
Industrie TRANSCARPATHIA, reprezentată de
domnul președinte OTTO KOVCHAR, de
domnul IVAN BOKOCH, Expert în cadrul
Departamentului de Relaţi i Economice
Externe, de doamna TETYANA SERHIYENKO,
Consilier al Președintelui; - reprezentanţi ai
mediului de afaceri: domnul BORCA IVAN,
domnul IOVDII IVAN, domnul VLAD VASILII si
de Primarul localităţii APSA DE JOS, domnul
NEGRE IVAN

Ungaria: - Camera de Comerţ și
Industrie JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK,
reprezentată de domnul Președinte
SZIRÁKI ANDRÁS, de domnul
Secretar DR. PINTÉR ZOLTÁN și de
domnul RÁCZ PÉTER, Coordonatorul
EIC; - Camera de Comerţ și Industrie
K O M Á R O M - E S Z T E R G O M ,
reprezentată de domnul FERENC
SZIMLER, membru al Prezidiului, de
domnul JÓZSEF TÖMÖRI,
Președintele Comitetului de
Examinare al Masteratelor și de
domnul CSABA ZAHORÁN; - Consiliul
Euroregiunii Carpatice – Comitetul de
Lucru pentru Dezvoltare Regională,
reprezentat de domnul prof. dr. SULI
– ZAKAR ISTVAN – Membru al
Consiliului, Președinte al Comitetul de
Lucru pentru Dezvoltare Regională; -
Secretariatul Internaţional al Euroregiunii
Carpatice, reprezentat de doamna Președinte
MAJORNE LASZLO BRIGITTA

România:
- Camera de Comerţ și Industr ie

MARAMUREȘ, reprezentată de domnul
Președinte GHEORGHE MARCAȘ, de doamna
Vicepreședinte MARIA MORCOVESCU și de
domnul Secretar General FLORENTIN TUȘ

- BRD Groupe Societe Generale, Grup Baia
Mare – reprezentată de domnul PETRICĂ VANŢ,
Director Grup

- Consil iul Judeţean Maramureș,
reprezentat de domnul Peședinte KOVACS
MARINEL

- Instituţia Prefectului Maramureș,
reprezentată de doamna Prefect GYONGYIKE
BÖNDY

- Primăria Baia Mare, reprezentată de
domnul Primar CRISTIAN ANGHEL

- Biroul Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră Suceava – România,
reprezentat de doamna Expert CONŢU ALINA,

- Ministerul Integrării Europene, Programul
de Cooperare ENPI – România,  reprezentat
de doamna Consilier POPESCU ALINA

- Centrul Român pentru Promovarea
Exporturilor, reprezentat de doamna MARIA
TURTUREANU

- Microregiunea de Dezvoltare ŢARA
CODRULUI, reprezentată de Primarul Comunei
Fărcașa, domnul IOAN STEGEREAN

- Microregiunea de Dezvoltare ŢARA
CHIOARULUI, reprezentată de Primarul

localităţii Șomcuta Mare, domnul PETRU
BUTEAN

- Microregiunea de Dezvoltare ŢARA
LĂPUȘULUI, reprezentată de Primarul localităţii
Târgu Lăpuș, domnul  DUMITRU LEȘ

- Microregiunea de Dezvoltare ŢARA
MARAMURESULUI, reprezentată de Primarul
localităţii Sighetu Marmaţiei, doamna GODJA
EUGENIA

- Primăria SEINI, reprezentată de domnul
Primar ADOREANU ZAMFIR STEFAN

- Primăria CICÂRLĂU, reprezentată de
domnul Primar SABĂU NICOLAE

- Primăria MIREȘU MARE, reprezentată de
doamna Primar ROMAN FLORICA

- Asociaţia Producătorilor și Procesatorilor
de Lapte din judeţul Maramureș, reprezentată
de domnul Președinte GAVRIL CÂNDEA

Deschiderea Forumului s-a făcut prin
speech-urile oficiale ţinute de către organizator
și participanţii la Forum. Dintre temele atinse
cu ocazia acestui eveniment amintim:

- “TWO YEARS AFTER ACCESION” - Camera
de Comerţ și Industrie TRNAVA

- NOUL INSTRUMENT DE VECINATATE SI
PARTENERIAT; PROGRAMUL OPERATIONAL DE
COOPERARE TRANSFRONTALIERA 2007-2013
- Biroul Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră Suceava

- PERSPECTIVELE COOPERARII
TERITORIALE EUROPENE IN PERIOADA 2007-
2013 - Ministerul Integrării Europene,
Programul de Cooperare ENPI

- EXPERIENCES OF PODKARPACKIE
VOIEVODSHIP, POLAND AFTER EU ACCESION
- Camera de Comerţ si Industrie RZESZOW

- HUNGARIAN-ROMANIAN CBC IN THE
LIGHT OF THE NEW OPPORTUNITIES FROM 1ST

OF JANUARY 2007 - Consiliul Euroregiunii
Carpatice – Comitetul de Lucru pentru
Dezvoltare Regională

- POLONIA DUPĂ ADERARE - Ambasada
Republicii Polone în România

- RELAŢIILE  ECONOMICE BILATERARE
UCRAINIANO – ROMÂNE ÎN CADRUL
EUROREGIUNII CARPATICE și RELAŢIILE
ECONOMICE EXTERNE A REGIUNII
TRANSCARPATICE CU EUROREGIUNEA
CARPATICĂ - Camera de Comerţ și Industrie
TRANSCARPATHIA

- ASPECTS OF THE 2ND. HUNGARIAN
NATIONAL DEVELOPMENT PLAN IN JÁSZ –
NAGYKUN - SZOLNOK COUNTY - Camera de
Comerţ și Industrie JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

“01 IANUARIE 2007 – O OPORTUNITATE
SAU O GRANIŢĂ ÎNTRE NOI?” a fost tema pe
fondul căreia s-au desfășurat discuţiile din ziua

de 28 Septembrie 2006. Importanţa acestor
subiecte este cu atât mai mare cu cât efectele
estimate atât ale momentului 01 Mai 2004,
cât și 01 Ianuarie 2007  pentru această zonă
au fost asemănate atât momentului CEFTA cât
și unei a doua “Cortine de Fier”.

Referitor la efectele integrării, conform
experienţei de doi ani ca state membre ale
Poloniei, Slovaciei și Ungariei, s-au identificat
două puncte de vedere. Un punct de vedere
optimist, în cazul Poloniei și Slovaciei, care au
scos în evidenţă beneficiile obţinute pe seama
creșterii economice, a creșterii volumului
exporturilor, a dezvoltării agriculturii și a
industriei alimentare, punctând ca puncte forte
creșterile salariale și reducerea șomajului. Un
alt punct de vedere, al Ungariei care a relevat
efectele negative, care au venit pe fondul unei
insuficiente pregătiri a populaţiei și a mediului
de afaceri pentru momentul 01 Mai 2004.
Domeniul care a avut cel mai mult de suferit
pe fondul greșelilor și inconsecvenţelor din

polit ica de dezvoltare a fost
agricultura și industria alimentară.

Expunerea celor două poziţii,
precum și lipsa de interes și de
implicare reală a executivului și
legislativului din România faţă de
efectele integrării a atras o bucurie
reţinută a părţii române referitor la
Raportul de Monitorizare dat
publicităţi i la Bruxelles în 26
septembrie 2006. Suntem în ceea
ce privește integrarea mai aproape
de Ungaria și mai departe de Slovacia
și Polonia.

O observaţie comună a celor trei
state membre, la care s-au afiliat și
România și Ucraina, a fost aceea că
migraţia forţei de munca spre Europa
de Vest, în special a tinerilor,

reprezintă o problemă majoră, și este resimţită
în mediul economic în special în domeniul
construcţiilor și în agricultură.

Un interesant punct de vedere a fost
susţinut de către partea polonă, care a afirmat
că integrarea nu este numai voinţă, ci este o
necesitate pentru dezvoltare și creștere
economică și socială.

Partea ucraineană a luat o poziţie critică,
însușită și de restul delegaţiilor, în sensul că
se vorbește și se cere mult, dar se face puţin
în susţinerea cererilor mediului de afaceri.
Mediul politic nu se implică în soluţionarea
problemelor pe care integrarea și aderarea le
generează mediului de afaceri din Euroregiunea
Carpatică. S-a solicitat întrunirea de urgenţă a
forurilor reprezentative ale Euroregiunii
Carpatice pentru a se discuta programul de
dezvoltare al judeţelor parte a Euroregiunii.

Polonia a propus întocmirea unei hărţi a
potenţialului economic al acestei Euroregiuni
pentru iniţierea de programe de dezvoltare, în
care experienţele pozitive să fie generalizate și
folosite sub forma unor exemple de bună
practică.

Ucraina și Polonia au susţinut ca exemplul
în cooperarea transfrontalieră dintre Polonia,
Ucraina, Ungaria și Slovacia să se aplice și în
relaţiile dintre România și Ucraina, fiind
punctată în mod special problemele eliminării
taxelor la vize solicitate de către România
cetăţenilor ucraineni, mărirea numărului de
birouri consulare în cele două ţări. De

Urmare din pag. 1
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asemenea, Ucraina a propus dezvoltarea
transportului marș-rută auto și feroviar, în
componenta sa transfrontalieră, între România
și Ucraina, după experienţa pozitivă pe care
Ucraina o are cu celelalte trei ţări din
Euroregiunea Carpatică. RC, precum și
dezvoltarea marș-rutelor turistice pe rutele
istorice sau ale popoarelor vechi ale
Euroregiunii.

Polonia și România au susţinut dezvoltarea
turismului în zonă, considerând potenţialul
Munţilor Carpaţi pentru practicarea sporturilor
de iarna, precum și dezvoltarea sectoarelor
specializate ale turismului: turismul
balneoclimateric, ecologic, agroturismul etc.

Reprezentanţii din Polonia au atenţionat
că dezvoltarea trebuie făcută cu păstrarea și
protejarea naturii și a mediului inconjurător.
Administraţia publică trebuie să consulte
mediul academic asupra protecţiei mediului în
dezvoltarea de proiect privind infrastructura.

România a  propus constituirea unor
asociaţii multinaţionale în domeniul economic
și turism, astfel încât Ucraina să fie integrată,
ca partener în accesarea de fonduri
comunitare. Administraţia locală și regională
a fost solicitată să se implice în atragerea de
fonduri pentru dezvoltare, cu includerea
Ucrainei ca parte în cadrul proiectelor. S-a mai
sugerat ca propunere ca societatea civilă,
mediul de afaceri, asociaţiile patronale și
camerele de comerţ să formeze o opinie
referitoare la dezvoltarea Euroregiunii, astfel
încât să aibă la dispoziţie un instrument de
presiune asupra mediului politic și asupra
administraţiei locale și centrale pentru a sprijini
întocmirea de proiecte și atragerea de fonduri.
Ca o completare, partea poloneză a propus ca
în tratativele și întâlnirile care se poarta între
cele cinci ţări componente ale Euroregiunii
Carpatice, să se facă mai puţin uz de orgoliu și

naţionalism neconstructiv, elemente care
împiedică o dezvoltare unitară și coerentă a
regiunii.

Polonia a propus ca, în limitele prevederilor
directivelor Uniunii Europene și cu respectarea
principiilor comunitare, să facem ca libera
circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor
și capitalurilor să se facă în scopul dezvoltării
pe toate componentele Euroregiunii Carpatice,
inclusiv a Ucrainei.

O problemă stringentă ridicată atât de
partea română, cât și de cea ucraineană a
fost solicitarea unui termen clar pentru
deschiderea și darea în folosinţă a punctului
de trecere al frontierei dintre România și
Ucraina de la Sighetu Marmaţiei.

Trei alte propuneri s-au identificat în ultima

parte a Forumului, și acestea s-au referit la o
mai bună promovare a sistemului Camerelor de
Comerţ și Industrie din Euroregiune, inclusiv o
mai bună poziţionare a acţiunilor și activităţilor
acestora faţă de publicul larg; clarificarea statului
oficial și juridic al Euroregiunii Carpatice, precum
și constituirea unui portal de afaceri al Euroregiunii
Carpatice în paralel cu realizarea unei analize a
stării de sănătate economică acesteia.

Participanţii și-au manifestat speranţa că
această întâlnire, dată fiind și prezenţa
reprezentanţilor corpului politic al Euroregiunii
și al administraţiei publice locale din aceasta,
își va arăta rezultatele scontate, iar cooperarea
interinstituţională va face ca proiectele propuse
să se materializeze în programe coerente și
funcţionale.

Mesaje în urma Forumului... Stimate D-le Președinte,
“Revin la vizita noastră în Baia Mare.
În numele președintelui nostru, dl. ŠKODNÝ

JOZEF, și al meu personal, doresc să vă mulţumesc
pentru ospitalitatea Dvs.

Participarea la Forum a fost o reală onoare
pentru noi. Am aflat mai multe despre regiune,
despre cooperare și despre nevoile reale de dezvoltare
ale acestei regiuni.

Având în vedere că nici Regiunea Trnava nu
este capabilă pentru anumite proiecte, mă voi
întâlni curând cu D-na Vircikova – Director al
SCCI Presov și o voi informa asupra posibilităţii
de cooperare, respectiv de participare în comun la
anumite proiecte. Oricum, dorim să continue
colaborarea noastră și vom identifica noi
posibilităţi și în proiecte precum Leonardo da Vinci
– Schimb de experţi.

Suntem la dispoziţia Dvs., dacă găsiţi alte
domenii pentru colaborarea noastră. Felicitări
colegilor Dvs. Maria și Florentin.

Complimente, Ing. Jana Gallova
Director Camera de Comerţ și Industrie Trnava”

Stimate D-le Președinte,

“Doresc să vă mulţumesc respectuos pentru
primirea foarte caldă si pentru invitaţia la
Forumul Camerelor de Comerţ și Industrie și
Expoziţia Rivulus Dominarum 2006.

Suntem foarte impresionaţi de întreaga
organizare a celor două evenimente.

Numărul de participanţi și caracterul lor
internaţional le oferă o importanţă
considerabilă pentru acum și pe viitor.

Am dori să luam parte la ediţiile viitoare
ale expoziţiei Rivulus Dominarum și Forumului,
în încercarea de a dezvolta noi acţiuni pentru
alte stadii ale  cooperării dintre noi.

Felicitări cu ocazia alăturării României la
Uniunea Europeană.

Sincere salutări prietenești,
MIECZYSLAW LAGOWSKI,

Președinte Camera de Comerţ si Industrie
RZESZOW “

TOPUL  FIRMELOR  DIN  JUDEŢUL  MARAMUREȘ  2005

 2. HOLZ & LOGISTIK SRL -
COLTĂU;

Comerţ cu ridicata al
produselor agricole brute,
animalelor vii, produselor
alimentare, băuturilor și

tutunului
Întreprinderi mici
 1. DEVENDI SRL - BAIA
MARE;
Microîntreprinderi
 1. SICHER IMPEX SRL -
BAIA MARE;
 2. LACFER-COM SRL - BAIA
MARE;

Comerţ cu ridicata al
produselor altele decât cele

nealimentare
Întreprinderi mari
 1. ORIZONT SIGHETU
MARMAŢIEI SRL - SIGHETU
MARMAŢIEI;
Întreprinderi mici
 1. CORAMET IMPORT-

EXPORT SRL - BAIA MARE;
 2. PIN PLUS PIN SRL - BAIA
MARE;
Microîntreprinderi
 1. MEDIAPRESS SRL - BAIA
MARE;
 2. B&K ELECTRO SYSTEM
SRL - BAIA MARE;

Comerţ cu autovehicule,
piese și accesorii de schimb

și carburanţi pentru
autovehicule

Întreprinderi mari
 1. ATP - EXODUS SRL -
SASAR;
Întreprinderi mici
 1. ADETRANS SRL  -
SIGHETU MARMAŢIEI;
Microîntreprinderi
 1. THAERON SRL - BAIA
MARE;
 2. DELTA MOTORS SRL -
BAIA MARE;

Comerţ cu amănuntul în
magazine specializate,

nespecializate, precum și

neefectuat prin magazine
Întreprinderi mari
 1. HOFER-H.I. SRL - BAIA
MARE;
Întreprinderi mijlocii
 1. GAJ COMIMPEX SRL -
BAIA MARE;
 2. COMAT MARAMURES SA
- BAIA MARE;
 3. MARA-LIBRIS SA - BAIA
MARE;
Întreprinderi mici
 1. PHARMACLIN SRL -
BAIA MARE;
 2. ATENA-LUX SRL -
BAIA MARE;
 3. RIMINI IMPEX SRL -
BAIA MARE;
 3. ELANKO SRL  -
RECEA;
Microîntreprinderi
 1. OFERTA SERV SRL -
BAIA MARE;

Agenţii de turism
Întreprinderi mici
 1. AGENTIA MINERUL

Urmare din pag. 5 SRL - BAIA MARE;
Principalii exportatori din
judeţul Maramureș în anul

2005
1. MOELLER ELECTRO

PRODUCŢIE SRL - SÂRBI
2. ITALSOFA ROMANIA

SRL - BAIA MARE
3. HABITEX ROMANIA

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

Primul pas in afaceri este de cele mai
multe ori înfiinţarea unei firme. Putini sunt
cei cărora nu li s-a întâmplat să dorească
să demareze o afacere și să nu cunoască
procedurile necesare. Având in vedere
legislaţia complexa si in continua
schimbare in domeniul comercial, în speţă
în ce privește înfiinţarea societăţilor și
înregistrarea în Registrul Comerţului a
menţiunilor referitoare la modificările
intervenite pe parcursul desfășurării
activităţilor, întreprinzătorii au nevoie de
o permanenta asistenta de specialitate.

Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș înţelege prea bine greutăţile
pe care le întâmpină orice persoană
interesată în demararea și / sau
dezvoltarea afacerilor și în acest scop oferă
servicii de asistenţă și documentaţii la
cheie in condiţii avantajoase pentru
comercianţi, ţinând cont de costurile
ridicate pe care le implica angajarea
serviciilor unor avocaţi sau notari, cât și

Un serviciu nou pentru IMM
- Documentaţia la cheie -

faptul că aceste servicii sunt oferite de
profesioniști special izaţi în dreptul
comercial. Redactarea actelor se poate
face in momentul solicitării sau după caz,
pe baza de programare, pentru a se evita
aglomeraţia și pierderea inutilă de timp.

Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș vă pune la dispoziţie
următoarele servicii:

1. asistenţă în alegerea formei
potrivite de organizare a afacerii (societate
in nume colectiv - SNC, societate in
comandita simpla - SCS, societate pe
acţiuni - SA, societate in comandita pe
acţiuni - SCA, societate cu răspundere
limitata - SRL), si daca ai nevoie de filiale,
sedii secundare etc.;

2. asistenţă în procedura de
autorizare a activităţilor;

3. întocmirea documentaţie pentru
înregistrarea societăţii la Oficiul Registrului
Comerţului;

4. întocmirea documentaţiei pentru

modificarea actelor constitutive ale
societăţilor comerciale:

- schimbări de denumire de firma;
- schimbare certificat de înregistrare in

urma modificării atributului fiscal;
- cesiune de părţi sociale ( intrarea sau

ieșirea unui asociat sau acţionar din firma);
- numirea sau revocarea unui

administrator in cadrul unei firme;
- majorare de capital social cu numerar

sau natura;
- diminuări de capital social;
- înfiinţare de puncte de lucru;
- recodificări ale obiectului de activitate

al unei societăţi;
- schimbarea obiectului de activitate

principal;
- completarea obiectului de activitate

secundar;
- suspendarea activităţii unei firme pe

o perioada de maxim 3 ani din Registrul
Comerţului;

- schimbarea formei juridice a unei
societăţi;

- fuziuni, dizolvări, lichidări, radieri;
Relaţii suplimentare la sediul nostru din

Baia Mare, Bd. Unirii, nr. 16, et. 1, cam. 4
sau la tel. 0262 – 223203, 221510.
Persoană de contact : DUMITRU CLAUDIA.

Curtea de Arbitraj
Comercial Maramureș – ca
instituţie permanentă de
arbitraj comercial – a fost
investită de multe ori să
tranșeze litigiile ivite în
legătură cu executarea unor
contracte comerciale dintre
cele mai diverse: livrare
mărfuri și instalaţii
industriale, executarea unor
lucrări de construcţii și nu
numai.

Unele dintre aspectele
din practica derulării
contractelor comerciale ce ne
reţine atenţia sunt cele legate
de livrarea și recepţia
mărfurilor / instalaţiilor
contractate. De multe ori în
practică pot apărea
neînţelegeri grave între
comercianţi datorită faptului
că sunt livrate, respectiv
recepţionate, alte mărfuri
decât cele contractate.
Această problemă se pune
mai ales atunci când cel
îndreptăţit să reclame aceste
deficienţe nu sesizează în
timp și cu ocazia recepţiei
mărfurilor aceste probleme, ci

Din practica Curţii de Arbitraj Comercial Maramureș
cu mult timp după instalarea și
folosirea lor. Din aceste motive
este destul de greu de dovedit că
instalaţiile recepţionate, montate
și folosite nu au fost
corespunzătoare cu ocazia
livrării lor. Se poate pune deci în
discuţie o culpă în îndeplinirea
obligaţiilor contractuale, a
neîndeplinirii obligaţiilor
contractuale, în funcţie de care
se poate cere, fie rezoluţiunea /
rezilierea contractului, fie
repararea daunelor suferite ca
urmare a îndeplinirii defectuoase
a obligaţiilor contractuale. În
acest caz, când deși
echipamentele livrate nu sunt
corespunzătoare, dar nici nu au
fost refuzate cu ocazia recepţiei,
ci montate și date în folosinţă,
poate interveni prezumţia
acceptării tacite de a primi alte
echipamente decât cele
contractate, cu consecinţa în
practica judiciară a respingerii
acţiunii cumpărătorului prin care
cere plata unor penalităţi pentru
nelivrarea obiectului
contractului.

 Există situaţii când părţile
modifică verbal prevederile

contractuale cu privire la
obiectul acestora, aspecte care
sunt foarte greu de dovedit în
practică și care pot atrage plata
de daune pentru neexecutarea
sau executarea
necorespunzătoare a obligaţiilor
contractuale. Este de preferat ca
toate modificările aduse
prevederilor contractuale să fie
făcute în scris și mai ales să fie
semnate de persoane autorizate
de către părţile contractante.
Potrivit art. 969 C. civil
convenţiile legal făcute au putere
de lege între părţile contractante.
Prevederile acestora, de regulă,
se modifică cu acordul părţilor
prin acte adiţionale. Orice alte
înscrisuri provenind de la terţe
persoane nu pot face dovada
modificărilor aduse prevederilor
contractuale.

O altă problemă ivită în
practică este executarea, în
cadrul unui contract de
antrepriză / subantrepriză, a unor
lucrări suplimentare faţă de
înţelegerea iniţială. Dacă aceste
lucrări nu sunt prevăzute în acte
adiţionale la contractul de bază
sau în alte înscrisuri semnate de

persoane autorizate, chiar și cu
o expertiză tehnică de
specialitate, este greu de
dovedit cine este executantul
lor, mai ales în cazul
subantreprizei, când ambele
părţi contractante sunt firme
care execută lucrări similare.

De reţinut este și situaţia în
care la obiectul contractului de
livrare instalaţii sau
echipamente nu se prevede
expres materialul din care vor
fi confecţionate acestea. În
această situaţie cumpărătorul
nu poate invoca, după livrare și
recepţie, că aceste instalaţii /
echipamente nu au fost
corespunzătoare în sensul că
trebuiau făcute dintr-un anume
material, atâta timp cât
contractul nu prevede acest
lucru. Descrierea bunurilor care
fac obiectul unei vânzări trebuie
să fie cât mai detaliată pentru a
evita orice fel de probleme în
executarea obligaţiilor
contractuale și pentru a
preîntâmpina eventualele litigii
cu privire la aceste aspecte.

c.j. Dumitru Claudia
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Având în vedere necesitarea
alinierii economice a României la
Comunitatea Europeană, Camera de
Comerţ și Industrie Maramureș și-a
propus sprijinirea mediului de afaceri
maramureșan, ș i  nu numai,   în
demersul de a obţine certificări în
domeniul calităţii. Pe lângă avantajele
evidente ale implementării unui sistem
de management, ce ţin în principal de
creșterea ef ic ienţei  organizaţ ie i
respective, de economii ale tuturor
tipurilor de resurse, optimizări ale
proceselor și motivări de personal, deci
în f inal  ș i  de mult ip le avantaje
financiare, certificarea aduce cu sine
avantajul de imagine asociat unui
organism de certificare puternic și
respectat.

Astfel, la Centrul de Instruire și
Marketing al Camerei de Comerţ și
Industrie Maramureș s-a desfășurat  în
perioada 18-21 septembrie 2006 un
nou curs în domeniul calităţii, “Auditor
intern pentru Sisteme de
Managementul  Calităţii conform
standardului  ISO 9001:2000,

S-a încheiat încă un curs de formare auditor intern

pentru Sisteme de Managementul  Calităţii

respectiv ISO 19011”. Acest curs s-
a desfășurat în cadrul proiectului
“Academia de Management pentru
IMM Maramureș”, proiect derulat de
Camera de Comerţ ș i  Industr ie
Maramureș împreună cu programul
IBD/GTZ al  Ministerulu i  Federal
German pentru Cooperare Economică
și Dezvoltare (BMZ).

Cursul a fost susţinut de către
Academia TÜV Rheinland România
S.R.L., lector Cornelia Trif, la acesta
participând 14 persoane de la 13 firme
și instituţii din Maramureș, dar și din
Satu Mare: Centrul Judeţean de
Aparatură Medicală MM – Alexandru
Gavrea, TREINSTAL GRUP – Cel Mare-
Irimie Liliana; URBIS SA – Crișan
Mircea; ENERGOTERM SA – Morariu
Teodor; CIVIL CONTRUCT – Bancoș
Carmen; MECANOPLAST SRL – Butean
Raluca, Popp Viorel; PENTIUM SRL
Satu Mare – Milea Daniel; MOELLER
ELECTRO PRODUCŢIE SRL – Turcaș
Ioan; FOREMAR SA – Crișan Mirela;
ELMED SRL – Zagyva Iosif; Dl. Ketney
Otto; Autoritarea de Sănătate Publică

a Jud. Maramureș – Tamșula Csaba
Miron; AUTOPROSPER SA – Crăciun
George Cristian.

Scopul primordial al acestui curs a
fost calificarea personalului privind
efectuarea procesului special “audit
intern”. Acest proces special are un
rol  deosebit  pr iv ind ver i f icarea
funcţ ionăr i i  Sistemelor de
Management al Cal i tăţ i i  or icărei
organizaţii, eficienţa și eficacitatea
acestora.

Activitatea de audit intern pentru
or ice organizaţ ie reprez intă
monitorizarea proceselor desfășurate
în cadrul acesteia. Rezultatul acestei
monitorizări reprezintă informarea
corectă a managementului la cel mai
înalt nivel al oricărei organizaţi i,
necesi tatea corectăr i i  anumitor
procese sau faze ale acestora și
implicit posibilitatea de îmbunătăţire
a proceselor desfășurate în
organizaţie. Toate aceste deziderate au
un s ingur scop “Satisfacţia
clientului” – obiectivul principal al
oricărei organizaţii.

� Îmbrăcăminte
� Cosmetice
� Bijuterii din metale
preţioase și semipreţioase

3 - 5 noiembrie

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

Organizator:

EXPO

ediţia a V-a

V I Z I T A Ţ I

Cadouri

Concerte
Colinzi

Organizator:

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

Pentru înscrieri și informaţii suplimentare: www.ccimm.ro
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În perioada 01.01.1991 - 30.09.2006, în
Registrul Comerţului Maramureș s-au efectuat
140.905 operaţiuni, din care 49.537
înmatriculări, 83.397 menţiuni, 9.741 radieri.

Ponderea înmatriculărilor o constituie S.R.L.
13.593 (50,62%) și persoane fizice autorizate în
baza Legii nr. 300/2004 (AF/PF) 13.593
(44,43%).

În intervalul 01.07.2006-30.09.2006, s-au
efectuat 770 operaţiuni, din care 216
înmatriculări, 491 menţiuni și 63 radieri.

Capitalul străin investit în judeţ în perioada
01.01.1991-30.09.2006 este de 60.995.942 USD
și 9.444.755 RON la un număr de 1.409 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 septembrie 2006 numărul societăţilor
cu aport de capital străin constituite, a fost 5 iar
volumul capitalului străin investit în această
perioadă a fost de 1.700 RON.

În luna septembrie 2006 s-au operat 63 radieri,
din care 60 AF/PF și 3 SRL, motivul radierii fiind
retragerea autorizaţiei, schimbare sediu în alt
judeţ.

O.R.C. Maramureș ne informează
Potrivit Legii nr. 302/2005 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. 1 Ut. b
din Legea nr. 31/1990, republicată, societăţile
comerciale cu răspundere limitată, societăţile pe
acţiuni și societăţile în comandită 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 14.183 societăţi  comerciale, cu obligaţia
depunerii situaţiei  financiare anuale pe  anul
2005. s-au conformat 7.707 societăţi, ceea ce
reprezintă 54,34%. 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 Ia 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

Vă prezentăm în cele ce
urmează calendarul pentru anul
2007 al târgurilor și expoziţiilor
internaţionale cu finanţare
parţială de la bugetul de stat.

HEIMTEXTIL – Frankfurt /
Germania – Ţesături - 11-14.01

IMM - Koln/Germania – Mobilă
- 15 – 21.01

FURNITURE SHOW –
Birmingham / Marea
BritanieMobila21–24.01

INTERPLASTICA – Moscova /
Fed. Rusă - Produse din mase
plastice - 30.01-02.02

PRET A PORTER – Paris /
Franţa - Colecţii de modă - 02-
05.02

CPD – Dusseldorf / Germania
- Confecţii - 05-07.02

NUOVA INTEL – Milano / Italia
- Echipamente electrice - 06-
10.02

ENGINEERING &
TECHNOLOGY FAIR - New Delhi/
India – Tehnic - 13-16.02

PRODEXPO – Moscova / Fed.
Rusă - Vinuri - 12-16.02

BIOFACH – Nurnberg /
Germania - Produse alimentare
organice - 15-18.02

MODA UK – NEC / Marea
Britanie - Confecţii - 18 - 20.02.

IDEX - Abu Dhabi / EAU  -
Tehică militară - 18-22.02

COSMOBELEZZA –
Barcelona / Spania - Produse
cosmetice - 10-12.03

Z 2007 - Leipzig / Germania -
Subcontractare piese auto - 14 -
16.03

Programul de bază pentru participarea la târguri și expoziţiiProgramul de bază pentru participarea la târguri și expoziţiiProgramul de bază pentru participarea la târguri și expoziţiiProgramul de bază pentru participarea la târguri și expoziţiiProgramul de bază pentru participarea la târguri și expoziţii
internaţionale în anul 2007 cu finanţare parţială de la bugetul de statinternaţionale în anul 2007 cu finanţare parţială de la bugetul de statinternaţionale în anul 2007 cu finanţare parţială de la bugetul de statinternaţionale în anul 2007 cu finanţare parţială de la bugetul de statinternaţionale în anul 2007 cu finanţare parţială de la bugetul de stat

Win World of Industry –
Istanbul / Turcia – Tehnic - 16-
19.03

PROWEIN – Dusseldorf /
Germania - Vinuri - 18-20.03

CeBit – Hanovra / Germania -
IT - 15-21.03

Gartner Symposium/ITXpo –
Orlando / SUA - IT - Sem I

INTERNATIONAL TRADE
FAIR- Cairo / Egipt - General - 21-
30.03

TEXWORLD – Paris / Franţa –
Ţesături - martie

FURNITURE FAIR – Kiev /
Ucraina – Mobila - martie

HANNOVER MESSE –
Hanovra / Germania – Tehnic -
16-20.04

SALONE INTERNATIONALE
DEL MOBILE – Milano / Italia -
Mobilă - 18-23.04

GULF MARITIME - Sharjah /
EAU - Naval - 24-26.04

ESTHETIQUE SPA
INTERNATIONAL - Toronto /
Canada - Produse cosmetice -
30.04-01.05

MODAPRIMA – Milano / Italia
- Colecţii modă - 28-30.05

TÂRG INTERNATIONAL DE
FILM – Cannes / Franţa - Locaţie
și producţie film - mai

NORSHIPPING – Oslo /
Norvegia – Naval - 12-15.06

VINEXPO – Bordeaux / Franţa
- Vinuri - 17-21.06

LE BOURGET – Paris / Franta
- Tehică militară și aeronautică -
18-24.06

ZOW - Madrid / Spania -

Semifabricate din lemn - Iunie
EXPO ELECTRICA

INTERNATIONAL – Mexico / Mexic
- Echipamente electrice - 19-
21.07

CPD – Dusseldorf / Germania
- Confecţii - 23-25.07

CIFF FASHION – Copenhaga
/ Danemarca – Confecţii - 9-12.08

INTERNATIONAL GIFT FAIR -
New York / SUA – Sticlărie - 13-
17.08

INTERNATIONAL TRADE
FAIR – Damasc / Siria - General -
15-23.08

GLOBAL SOURCING SHOW
(ASAP) - Las Vegas / SUA –
Confecţii - August

ASIAN AEROSPACE - Hong
Kong – Aeronautica - 03-06.09

CPM – Moscova / Fed. Rusă
– Confecţii - 11-14.09

TEXWORLD – Paris / Franţa –
Ţesături - 18-21.09

BREAD AND BUTTER –
Barcelona / Spania – Confecţii -
19-22.09

GIFT & HOMEWARES –
Sydney / Australia – Sticlărie - 23-
26.09

CeBit Eurasia Bilisim –
Istanbul / Turcia – IT - Septembrie

INT’L INDUSTRY FAIR – Jilin /
China – Tehnic - Septembrie

FIM 2007 – Valencia / Spania
– Mobilă - Septembrie

MICAM – Milano / Italia –
Încălţăminte - Septembrie

PRET A PORTER – Paris /
Franţa - Colecţii modaSeptembrie

MARMOMACC – Verona /

Italia - Materiale construcţii - 05-
08.10

HOME STYLE – Astana /
Kazahstan – Mobilă - 12-14.10

ANUGA – Koln / Germania –
Produse alimentare - 13-17.10

International Home
Furnishings Market - High Point
/ SUA – Mobilă - 18-24.10

SYSTEMS – Munchen /
Germania – IT - Octombrie

Expoziţie de mobilă –
Krasnoiarsk / Federaţia Rusă –
Mobilă – Octombrie-Noiembrie

ELMIA SUBCONTRACTOR –
Jonkoping / Suedia – Tehnic - 06-
09.11

EUROPORT MARITIME –
Rotterdam / Olanda – Naval - 06-
10.11

DEFENSE & SECURITY -
Bangkok/Thailanda - Aeronautic -
07-11.11

GITEX – Dubai / EAU – IT -
Noiembrie

BIG 5 – Dubai / EAU - Tehnic
general - Noiembrie

FURNITURE CLUB – Moscova
/ Fed. Rusă - Mobilă - Noiembrie

MIDEST – Paris / Fanţa -
Subcontractare industrială -
Noiembrie

Relaţii suplimentare:
Ministerul Economiei și

Comerţului
Direcţia Generală Promovare

Export
Serviciul Târguri și Expoziţii

Internaţionale
Tel/Fax: 4010544
Email: dte@dce.gov.ro
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SIGURANŢA  ALIMENTELOR

Acte normative
și lista de
standarde

Așa cum s-a publicat în numărul trecut al
publicaţiei noastre, Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș  vă pune la dispoziţie un
nou produs, CD privind Siguranţa alimentelor.

-Produsul însumează o serie de informaţii
care se adresează în principal producătorilor,
fabricanţilor, importatorilor, prestatorilor de
servicii, comercianţilor din domeniu;

-Legislaţia și standardele aferente ajută
organizaţia la identificarea corectă a pericolelor
asociate fiecărui produs sau proces alimentar,
precum și la identificarea proceselor specifice,

-Sistemul de management al siguranţei
alimentare contribuie la creșterea încrederii în
ceea ce privește oferirea consecventă a unor
produse sigure și calitative pe piaţă.

Noul CD, oferă într-o singură colecţie 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 în domeniu cu preţurile
aferente. Legislaţia prezentată pe CD este
următoarea:

� Lege   nr.   150/2004    (din   14/05/
2004   Publicat   în   Monitorul   Oficial,   Partea
I   nr.   462   din   24/05/2004) - Legea privind
siguranţa alimentelor

� Lege   nr.   412/2004   (din   18/10/
2004   Publicat   în   Monitorul   Oficial,   Partea
I   nr.   990   din   27/10/2004) - pentru
modificarea și completarea Legii nr. 150/2004
privind siguranţa alimentelor

� Hotărâre  nr.  173/2006  (din 09/
02/2006 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 206 din 06/03/2006) - privind trasabilitatea
și etichetarea organismelor modificate genetic
și trasabilitatea alimentelor și hranei pentru
animale, obţinute din organisme modificate
genetic

� Hotărâre  nr.  256/2006  (din 22/
02/2006 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 206 din 06/03/2006) - privind hrana pentru
animale și alimentele modificate genetic

� Hotărâre  nr.   559/2004  (din 15/
04/2004 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 410 din 07/05/2004) - privind modificarea și
completarea Hotărârii Guvernului nr. 1197/2002
pentru aprobarea Normelor privind materialele
și obiectele care vin în contact cu alimentele

� Hotărâre  nr.  924/2005   (din 11/
08/2005 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 804 din 05/09/2005) - privind aprobarea
Regulilor generale pentru igiena produselor
alimentare

� Hotărâre  nr.  925/2005  (din 11/
08/2005 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 804 din 05/09/2005) - pentru aprobarea
Regulilor privind controalele oficiale efectuate
pentru a se asigura verificarea conformităţii cu
legislaţia privind hrana pentru animale și cea
privind alimentele și cu regulile de sănătate și de
protecţie a animalelor

� Hotărâre  nr.   955/2005   (din 18/

08/2005 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 806 din 05/09/2005) - privind aprobarea
Regulilor specifice pentru organizarea de
controale oficiale referitoare la produse de origine
animală destinate consumului uman

� Hotărâre  nr.   984/2005  (din 25/
08/2005 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 814 din 08/09/2005) - privind stabilirea și
sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare
veterinare și pentru siguranţa alimentelor

� Hotărâre  nr.  1020/2005  (din 01/
09/2005 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 854 din 22/09/2005) - pentru aprobarea
Normelor tehnice de exploatare și comercializare
a apelor minerale naturale

� Hotărâre  nr.  1197/2002  (din 24/
10/2002 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 883 din 07/12/2002) - pentru aprobarea
Normelor privind materialele și obiectele care vin
în contact cu alimentele

� Hotărâre nr. 2271/2004 (din 09/12/
2004 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.
1244 din 23/12/2004) - pentru modificarea art.
27 din Normele tehnice de exploatare și
comercializare a apelor minerale naturale,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 760/2001

� Ordin   nr.   38/2006   (din   21/02/
2006   Publicat   in   Monitorul   Oficial,   Partea
I   nr.   204   din   06/03/2006) - privind aprobarea
Normei pentru siguranţa alimentelor care
stabilește procedurile la importul și exportul de
produse alimentare de origine nonanimală
supuse supravegherii și controlului pentru
siguranţa alimentelor

� Ordin   nr.   39/2004   (din   30/07/
2004   Publicat   în   Monitorul   Oficial,   Partea
I   nr.   859   din   20/09/2004) - privind stabilirea
condiţiilor speciale în care se face importul de
arahide sau de produse derivate din arahide
originare ori expediate din Republica Populară
Chineză

� Ordin   nr.   82/2005   (din   29/08/2005
Publicat   în   Monitorul   Oficial,   Partea   I   nr.
832   din   14/09/2005) - pentru aprobarea
Normei sanitare veterinare privind măsurile de
supraveghere și control al unor substanţe și al
reziduurilor acestora la animalele vii și la
produsele lor, precum și al reziduurilor de
medicamente de uz veterinar în produsele de
origine animală

� Ordin   nr.   83/2002   (din   13/02/2002
Publicat   în   Monitorul   Oficial,   Partea   I   nr.
250   din   15/04/2002) - pentru aprobarea
Normelor privind aromele utilizate în alimente și
sursele materiale pentru producerea lor

� Ordin   nr.   86/2004   (din   05/10/2004
Publicat   în   Monitorul   Oficial,   Partea   I   nr.
1150   din   06/12/2004) - privind stabilirea
condiţiilor speciale în care se face importul de
smochine, alune de pădure, fistic și de anumite
produse derivate din acestea, originare ori
expediate din Republica Turcia

� Ordin   nr.   87/2004   (din   05/10/2004
Publicat   în   Monitorul   Oficial,   Partea   I   nr.
1150   din   06/12/2004) - privind stabilirea
condiţiilor speciale în care se face importul de
nuci braziliene în coajă, originare ori expediate
din Republica Federativă a Braziliei

� Ordin   nr.   88/2004   (din   05/10/2004
Publicat   în   Monitorul   Oficial,   Partea   I   nr.
1175   din   13/12/2004) - privind stabilirea
condiţiilor speciale în care se face importul de
arahide sau de anumite produse derivate din
arahide, originare ori expediate din Republica
Arabă Egipt

� Ordin   nr.   138/2005   (din  14/12/

2005  Publicat  în  Monitorul  Oficial,  Partea  I
nr.  1174  din  27/12/2005) - pentru aprobarea
Normei sanitare veterinare care stabilește regulile
privind importul, exportul și tranzitul produselor
de origine animală cuprinse în anexa la Ordinul
președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 122/2005, precum
și animalelor vii, produselor medicinale de uz
veterinar și furajelor cuprinse în anexele la Ordinul
președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 123/2005

� Ordin   nr.   139/2004   (din   23/12/
2004   Publicat   în   Monitorul   Oficial,   Partea
I   nr.   107   din   02/02/2005) - privind aprobarea
Normei sanitare veterinare și pentru siguranţa
alimentelor privind procedura de aprobare
sanitară veterinară și pentru siguranţa alimentelor
a activităţilor desfășurate de persoanele juridice
definite conform art. 2 din Legea nr. 359/2004,
cu modificările și completările ulterioare

� Ordin   nr.   147/2004   (din   29/12/
2004   Publicat   în   Monitorul   Oficial,   Partea
I   nr.   143   din   17/02/2005) - pentru aprobarea
normelor sanitare veterinare și pentru siguranţa
alimentelor privind reziduurile de pesticide din
produsele de origine animală și nonanimală și
reziduurile de medicamente de uz veterinar în
produsele de origine animală

� Ordin   nr.   173/2006   (din   13/03/
2006   Publicat   în   Monitorul   Oficial,   Partea
I   nr.   430   din   18/05/2006) - privind stabilirea
limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide
în și pe fructe, legume, cereale și alte produse
de origine vegetală

� Ordin   nr.   231/2004   (din   02/03/
2004   Publicat   în   Monitorul   Oficial,   Partea
I   nr.   273   din   29/03/2004) - privind
modificarea și completarea Ordinului ministrului
sănătăţii și familiei și al ministrului agriculturii,
alimentaţiei și pădurilor nr. 83/90/2002 pentru
aprobarea Normelor privind aromele utilizate în
alimente și sursele materiale pentru producerea
lor

� Ordin   nr.   234/2006   (din   06/04/
2006   Publicat   în   Monitorul   Oficial,   Partea
I   nr.   425   din   17/05/2006) - privind stabilirea
condiţiilor speciale pentru importul de fistic și de
anumite produse derivate din fistic, originare ori
expediate din Iran

� Ordin   nr.   387/2002   (din   30/05/
2002   Publicat   în   Monitorul   Oficial,   Partea
I   nr.   926   din   18/12/2002) - pentru aprobarea
Normelor privind alimentele cu destinaţie
nutriţională specială

� Ordin   nr.   438/2002   (din   18/06/
2002   Publicat   în   Monitorul   Oficial,   Partea
I   nr.   722   din   03/10/2002) - pentru  aprobarea
Normelor  privind  aditivii  alimentari  destinaţi
utilizării  în  produsele alimentare pentru consum
uman

� Ordin   nr.   1050/2005   (din 12/10/
2005 Publicat  în  Monitorul  Oficial,  Partea  I  nr.
1056  din  26/11/2005) - privind aprobarea
Normei sanitare veterinare și pentru siguranţa
alimentelor privind anumiţi contaminanţi din
alimentele de origine animală și nonanimală

 Preţul produsului nou lansat este de 99 RON

+ TVA.

Alte informaţii la CENTRUL ZONAL DE
INFORMARE în domeniul standardizării
MARAMUREȘ din cadrul CCI Maramureș, Baia
Mare, bd. Unirii nr. 16, tel. 221703, 221510,
0362-405303, fax 225794, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro, persoană de contact Mihail
MARASESCU sau la biroul CCI Maramureș din
SIGHETU MARMAŢIEI, clădirea Primăriei, cam.
16, tel./fax: 310009, Gabriel MURCZKO.

Mihail MĂRĂȘESCU
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CERERI

S.U.A.

�Compania dorește să intre în
legătură cu firme românești exportatoare
de ciment Portland pentru export pe
destinaţia Nigeria. (4131)

�Dorește să intre în legătură cu firme
românești producătoare de îmbrăcăminte
pentru copii, fiind interesată în particular
de companii specializate în
confecţionarea de pantaloni pentru copii.
(4132)

�Solicită lănţișoare și coliere de
mărgele din metale comune pentru
acoperire cu metale preţioase. (4134)

�Solicită produse și componente
ceramice pentru industria electrotehnică.
(4135)

�Solicită pastă de celuloză; pastă de
hârtie. (4137)

�Firma americană și-a exprimat
intenţia de a importa și pentru piaţa
central și sud-americană produse din
sticlă decorativă și artistică: vaze, veioze,
etc. (4138)

�Dorește să importe 10 containere
de naftalină nerafinată /rafinată sub
formă de fulgi cu CP 78.5 grade Celsius
minim. Consumul anual este de circa
300 de containere. (4140) Dorește să
intre în legătură directă cu companii
românești care produc (sau care ar putea
livra în SUA) aparate optice de vizionare
pe timp de noapte. (4141)

�Solicită produse și componente
ceramice pentru industria electrotehnică.
(4165)

�Solicită lănţișoare și coliere de
mărgele din metale comune pentru
acoperire cu metale preţioase. (4166)

BELGIA

� Caută companii în România
interesate în construirea de panouri
prefabricate, cu următoarele dimensiuni:
2.45 x 6; 2.45 x 3 etc. La exterior
panourile ar trebui să fie acoperite cu
un strat de 9mm OSB, în interior să aibă
izolaţie cu lână minerală. Este dispus să
viziteze în România potenţialii furnizori.
(4169)

FINLANDA

�Caută producători de încălţăminte
care ar putea produce colecţia firmei.

Pentru moment lucrează cu o companie
din Estonia, dar  caută și alti producători.
(4168)

ITALIA

�Solicită carne de porc proaspătă și
congelată. (4176)

POLONIA

�Firma are ca obiect de activitate
producţia de încălţăminte. Dorește să
colaboreze cu producători de
încălţăminte. (4174)

�Firmă de recrutare, caută să
angajeze: măcelari, croitorese, personal
necalificat. (4175)

S.U.A.

�Solicită cașcaval și telemea de oi.
(4173)

TUNISIA

�Solicită oţel profil pătrat, oţel profil
rotund, platbandă, oţel cornier cu aripi
egale, cantitate totală 12.000 tone.
(4177)

COOPERĂRI
NIGERIA

�Dorește realizarea de operaţiuni de
shipping pe relaţia Nigeria. (4146)

POLONIA

�Firma produce scule și unelte.
Dorește să colaboreze cu distribuitori.
(4155)

�Firma dorește să colaboreze cu
distribuitori de jucării. (4157)

�Firma dorește să colaboreze cu
distribuitori de CD și DVD. (4158)

�Firma dorește să colaboreze cu
producători de placaj. (4159)

�Firma produce interfoane. Dorește
să colaboreze cu distribuitori de aparatură
electrotehnică. (4160)

�Firma dorește să colaboreze cu
distribuitori de carne și preparate din
carne. (4161)

�Firma produce jucării. Dorește să
colaboreze cu distribuitori. (4163)

�Firma produce ambalaje din plastic
utilizate în diferite domenii. Dorește să
colaboreze cu firme din industria chimica
și  alimentară. (4178)

�Firma produce echipament utilizat
la deszăpezire și la păstrarea curăţeniei
pe drumuri. Dorește să-și deschidă
reprezentanţă. (4180)

�Firma dorește să colaboreze cu
tăbăcării din România. (4181)

S.U.A.

�Firma americană este interesată să
efectueze o investiţie greenfield în

România într-un proiect integrat care, în
principal, vizează construirea și operarea
unei fabrici de etanol cu capacitate de
minimum 40 milioane litri/an. (4142)

UNGARIA

�Firmele românești care doresc să
deschidă reprezentanţe în Ungaria, să-și
vândă produsele sau caută anumite
produse din Ungaria, pot contacta firma
maghiară. (886)

ESTONIA

�Firma estoniană solicită forţă de
muncă în domeniul prelucrării lemnului;
electricieni, muncitori în construcţii,
conducători auto etc. (4171)

ISRAEL

�Societatea israeliană iniţiază și
promovează proiecte în infrastructura de
drumuri, poduri, construcţii civile, linii
electrice de înaltă tensiune etc. în ţări
din Africa, Europa de Est, America de Sud
și SUA. Este interesată să coopereze cu
firme românești din domeniul
construcţiilor de infrastructură civilă,
liniilor electrice, care sunt calificate ca
subcontractori ai unor firme europene sau
din afara Europei și pot astfel participa
la realizarea de proiecte în străinătate,
cu finanţare de la World Bank și B.E.R.D.
(4170)

OFERTE
POLONIA

�Firma produce o gamă diversificată
de folie de polietilenă. Dorește să
colaboreze cu distribuitori. (4149)

�Firma produce o gamă diversificată
de sisteme de prindere a perdelelor și a
draperiilor (galerii). Dorește să colaboreze
cu firme care comercializează produsele
mai sus amintite. (4150)

�Firma produce și comercializează
produse lactate: unt, brânză, cașcaval,
lapte. Dorește să colaboreze cu
distribuitori. (4152)

�Firma dorește să colaboreze cu
importatori și distribuitori de
îmbrăcăminte pentru copii. (4153)

�Firma produce lenjerie de damă.
Dorește să colaboreze cu distribuitori.
(4154)

�Firma dorește să vândă o cantitate
mare de zahăr. Caută colaboratori.
(4179)

UNGARIA

�Oferă porc-vită viu sau congelat;
pește viu sau congelat; mâncare pentru
câini-pisici. (886)


