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Sectorul producţiei de
confecţii îmbrăcăminte femei
ocupă un loc important în
activitatea economică a
judeţului Maramureș.

Acesta a fost motivul
pentru care în anul 1994 la

Baia Mare CCI Maramureș a
organizat ediţ ia I a
manifestării expoziţionale
CONF-EXPO specializată în
producerea de confecţii,
materiale prime, materiale,
accesorii pentru industria Continuare în pag. 6

confecţ i i lor
precum și
mașini –
uti laje –
echipamente
pentru acest
sector de
activitate.

După o
înt rerupere
de 8 ani la
Baia Mare  s-
a reluat
organizarea
manifestării într-o nouă
formulă, cu o nouă denumire

Au mai rămas mai puţin de 40 de zile
până la data intrării României în marea
familie a ţărilor europene integrate în
Uniunea Europeană. Este un moment istoric
prin care România, alături de Bulgaria,
reușesc să realizeze aderarea lor la UE. O
intrare cu mari eforturi depuse de diplomaţia
acestor ţări și din partea Comisiei Europene
de a ne primi în UE.

Din nefericire, nici în ceasul al 12-lea
nu suntem bine pregătiţi să accesăm aderarea
în UE, cel puţin la nivelul celor 10 state
primite în luna mai 2004. Surprinzător este
și faptul că nici acum nu există o unitate de
vederi la toţi oamenii politici români din
guvern, parlament și partidele parlamentare
în definirea momentului 1 ianuarie 2007, pe
care unii îl numesc Momentul Integrării
României în Uniunea Europeană. În acest
sens există o confuzie totală în această
afirmare. Integrarea în UE este un proces de
lungă durată pentru orice ţară membră a UE
în timpul căreia au loc o serie de activităţi,
transformări, armonizări etc în domeniul
economic, comercial, public, social ș.a. care
să conducă la armonizarea integratoare a ţării
candidate cu aquis comunitar, cu legislaţia
UE. Odată cu aderarea României la UE, ţara
noastră ca și celelalte 26 state europene
pierde o parte din suveranitatea sa și le
transferă organismelor comunitare, care se
vor întoarce ca acte legislative cu efecte
obligatorii și prioritare faţă de cele naţionale.

În ceasul al 12-lea

Motto: “Casa arde și baba se
piaptănă”

Proverb românesc
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În ceasul al 12-lea
Urmare din pag. 1

Prin reprezentanţii noștri aleși sau trimiși în
diferitele organisme și instituţii ale UE, România
participă la elaborarea directivelor și normelor
comunitare valabile pe teritoriul UE. De aceea,
aceste schimbări profunde sunt procese de
transformare nu numai legislative dar și de
mentalitate, de atitudine și comportament atât
a instituţiilor cât și a populaţiei ţării care se
integrează în Comunitatea Europeană.

E drept că multe din aceste elemente de
transformare și instituţionalizare a legislaţiei
noastre la cea comunitară trebuie să se realizeze
în perioada de preaderare, astfel încât momentul
1 ianuarie 2007 să ne găsească pregătiţi și
capabili să stăm alături de celelalte 25 de state
de la egal la egal și nu la coada Europei Unite.
Astfel, 1 ianuarie 2007 este ziua prin care UE
recunoaște intrarea României și Bulgariei de
facto și de jure în marea familie a ţărilor
europene unite.

Ce n-am realizat în anii de preaderare,
încercăm acum, în al 12-lea ceas să le înfăptuim,
pe diferite căi de comunicare, la diferite întâlniri
cu instituţiile statului, cu specialiști din
economie și din celelalte domenii participante
la integrarea noastră. Acum se fac eforturi să se
explice și să fie instruite sumar și uneori
incomplet cu ceea ce trebuie să facem, să
explicăm care sunt avantajele sau costurile, care
sunt libertăţile sau obstacolele pe care le vom
parcurge în perioada postaderare integratoare.
Dar aproape toate sunt făcute în grabă, contra
cronometru, de multe ori superficial, pe calea
informării orale prin media, cu multă încărcătură
“folclorică, după ureche”. Cele mai multe astfel
de informări se petrec în domeniul agriculturii
și industriei alimentare. Dacă ţinem cont că 40%
din populaţia României se află în mediul rural,
care nu dispune de media și forme de informare
individuală și colectivă, cum beneficiază
populaţia urbană, această parte a viitorilor
europeni comunitari din România nu știu mai
nimic concret despre ceea ce  îi așteaptă în viitor.
Ţăranii românii au aflat prin “zvonuri” cele mai
multe dintre informaţiile care fie îi înspăimântă
fie că îi lasă indiferenţi, considerându-le ca
aberaţii de la normative. Dacă luăm problemele
vieţii curente a omului de la ţară, privind
creșterea și tăierea pentru consum a purceilor,
găinilor, animalelor și păsărilor de curte, a
produselor agricole obţinute de pe terenurile
“din ogradă”, despre produsele și obiceiurile
tradiţionale, de felul de viaţă arhaică a românilor
de la sate la care trebuie să renunţe etc, toate
acestea le-au fost prezentate trunchiat, fie
incomplet sau deformat. Toate acestea au creat
în mintea românului de la sate o ceaţă densă
prin care ţăranii noștri trebuie să vadă cum va
arăta viitorul și zorile ce apar la orizontul
României integrate. Doamne ce departe suntem
de cunoașterea realităţii și responsabilităţii
poporului român vis-a-vis de aderarea și
integrarea noastră în UE. Guvernele,
parlamentarii, oamenii politici care s-au
perindat în acești ani la conducerea ţării,
îndrituiţi cu informarea și pregătirea noastră
pentru a deveni cetăţeni europeni în deplină
cunoștinţă, au făcut treabă de mântuială. Nu s-

a apelat și la alte instituţii abilitate să instruiască
și să pregătească prin funcţia pe care o au în
stat (învăţământul, cultura, biserica, ONG și
chiar armata care prin structurile lor, prin
programe de pregătire puteau să promoveze și
să-i formeze pe cetăţenii de diferite profesii,
vârste, etnii, grade de pregătire etc, în cetăţeni
cu un concept european.

Noroc că românii plecaţi la lucru peste
graniţă , în ţări din UE, care au avut ocazia de a
lua cunoștinţă cu modul de viaţă și de
comportament, cu realitatea europeană, care au
învăţat totul pe pielea lor, prin eforturi și sacrificii
mari, de neimaginat. Dar și aceștia, când se
întorc în ţară nu reușesc să devină formatori de
formatori de opinie pentru rudele sau prietenii
lor, astfel încât să aducă realitatea vie din lumea
reală a Europei Comunitare cum am văzut-o sau
interpretat-o ei. Avem un gol imens între cei care
au negociat și stăpânesc informaţiile despre
condiţiile de aderare și integrare a României la
UE și cei care vor fi viitori cetăţeni români
integraţi în UE. Simţind acest vid, CCI
Maramureș și-a propus și realizat în program
pluridisciplinar pe tema “Uniunea Europeană
vine la tine acasă”, care de-a lungul a 5 ani, cu
forţe proprii sau atrase a reușit să ajute mediul
de afaceri în pregătirea teoretică, practică și
instituţională a personalului propriu și cel al
firmelor maramureșene.

Amintim aici pregătirea prin cursuri de
specialitate a sute de firme pentru certificarea
sistemului de management al calităţii, al
securităţii alimentelor, a mediului etc, pregătind
și autorizând auditori interni și a specialiștilor
în domeniu, în conformitate cu standardele
internaţionale.

Am învăţat împreună cu specialiștii în
domeniu, din instituţiile deconcertate ale
statului noile prevederi legale racordate și
armonizate cu legislaţia comunitară. S-au
organizat trei Forumuri Internaţionale în
Domeniul IMM cu participarea specialiștilor din
reprezentanţele comerciale sau economice ale
ambasadelor din Ungaria, Slovacia și Polonia,
din Ministerele Economiei și Comerţului și cel
al Integrării Europene, din Agenţiile naţionale
cu diferite atribuţii în domeniu, care au dezbătut
și informat specialiștii și oamenii de afaceri
maramureșeni despre reușitele și nereușitele din
preaderarea și postaderarea din cele trei ţări și
stadiul în care ne aflăm cu aderarea, în
comparaţie cu ele. Ne-au arătat ce au făcut bine
și ce au făcut rău, ne-au împărtășit din
experienţa lor.

Am organizat, cu mare greutate, asocierea
procesatorilor și producătorilor din industria
laptelui, a morăritului și panificaţiei, a
transportului internaţional precum și a
asociaţiilor microregiunilor formate din
localităţile maramureșene în vederea dezvoltării
lor economice în perioada de preaderare și după
aderare, folosind fondurile Phare, Sapard și ISPA
respectiv pe cele structurale și de coeziune.

Toate activităţile noastre le-am axat și dirijat
pentru pregătirea mediului de afaceri și cu
precădere IMM pentru a informa și dezbate, la
centru și în teritoriu cu oamenii de afaceri
maramureșeni, problemele concrete a
necesităţilor dar și a neajunsurilor privind
cunoașterea și aplicarea unor directive și acte

normative legate de aderarea și integrarea
noastră în UE.

Ca să putem fi un exemplu pozitiv pentru
mediul de afaceri în cursul anilor 2005-2006,
am demarat acţiunea de certificare a
managementului calităţii – ISO 9001:2001.
Astfel, în luna octombrie am obţinut certificat
TÜV Germania pentru CCI Maramureș, Hermes
Contact SA și Chamber’s Services SRL, societăţi
în care suntem acţionari majoritari sau unic.
Această certificare ne-a permis și ne-a obligat
să ne ordonăm politica de calitate și să ne
aliniem cerinţelor pieţei europene în domeniul
consultanţei și serviciilor furnizate mediului de
afaceri.

Referitor la folosirea motto-ului de la acest
editorial, el este legat de ultimele evenimente
care arată cât de slabă este preocuparea unor
miniștri care părăsesc guvernul României pe
ultima sută de metri și a politicienilor români
aflaţi la guvernare sau în parlamentul ţării, a
partidelor politice românești care, în loc să se
unească și să se solidarizeze pentru finalizarea
aderării și a integrării noastre în UE, se ceartă,
se insultă, se jignesc creând o atmosferă de
“bâlci politic”, din care românul nu are ce alege
sau învăţa, iar europenii din UE sa-și pună
problema dacă nu au greșit că ne-au primit
alături de ei. Omul de rând, manipulat și torturat
de insultele și atacurile politicienilor români
mediatizate mai ales prin reţelele de televiziune,
nu mai știe unde este adevărul și unde este
interesul de grup sau personal și interesul
naţional. Domniile lor, măcinaţi de orgoliu, de
egoism și naţionalism, se ocupă și promovează
activităţi care ne dezbină în loc să ne adune,
spre o Europă unită. Se caută cu orice preţ
câștigarea capitalului politic în vederea unor
alegeri anticipate, cu riscul de a sacrifica scopul
pentru care electorii și-au ales reprezentanţii săi,
să realizeze, în numele românilor, integrarea în
termen, completă și corectă a României în UE.

Omul simplu se roagă la Cel de Sus: “Dă-le
Doamne minte celor  care ne conduc”.

P.S. Am constatat că nici astăzi nu sunt
pregătite firmele românești privind modul în care
sunt afectate de modificările fundamentale pe
care le aduce integrarea României în UE privind
TVA, accize și taxe vamale. Din luna iunie am
cerut organelor abilitate ale Ministerului
Finanţelor să pregătească mediul de afaceri din
România cu noul sistem intracomunitar cu
privire la tranzacţiile de bunuri, cu noile cerinţe
de raportare, administrare și gestionare, în
conformitate cu declaraţiile Intrastat și
declaraţiile de recapitulare, cu noile principii
de decontare a tranzacţiilor dintre contribuabilii
comunitari. Mai sunt 30 de zile până când
firmele trebuie să știe care sunt pașii care trebuie
făcuţi pentru introducerea prevederilor
sistemului informatic VIES (Informative
Exchage System) aplicat la toţi plătitorii de TVA
din UE, sau sistemului de bază de date SEED
(System of Exchange of Excise Data) pentru
plătitorii de accize din UE. Nu putem aștepta
ca în primele luni ale anului 2007 să se blocheze
sistemul de plăţi intracomunitare a firmelor
românești în comerţul pe piaţa UE sau terţe
pieţe. Aceasta este semnificaţia titlului acestui
editorial “În ceasul al 12-lea”.

Așa ne-am obișnuit noi ca să facem în
ultimul moment, sub presiunea timpului,
activităţile și obligaţiile pe care le-am putea
realiza bine și în timp util, nu în grabă și cu
consecinţe economice negative și păguboase.
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La Centrul de Instruire și Marketing al
Camerei de Comerţ și Industrie Maramureș
s-a desfășurat  în perioada 14-17 noiembrie
2006 un nou curs în domeniul calităţii,
“Specialist pentru Sisteme de
Managementul  Calităţii conform
standardului ISO 9001:2000, respectiv ISO
19011”. Acest curs s-a desfășurat în cadrul
proiectului “Academia de Management
pentru IMM Maramureș”, proiect derulat
de Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș împreună cu programul IBD/
GTZ al Ministerului Federal German pentru
Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ).

Avantajele certificării sistemelor de
management ale organizaţiilor sunt
evidente: creșterea eficienţei proceselor
din cadrul instituţiilor, organizaţiilor;
îmbunătăţirea produselor/serviciilor
oferite; credibilitate in faţa partenerilor de
afaceri, toate acestea fiind necesare în
vederea derulării unei afaceri performante.
Un sistem de management certificat
garantează organizaţiei succesul pe termen
îndelungat si creează bazele unei relaţii de
încredere cu clienţii; conduce la creșterea

Un nou curs finalizat: “Specialist pentru SistemeUn nou curs finalizat: “Specialist pentru SistemeUn nou curs finalizat: “Specialist pentru SistemeUn nou curs finalizat: “Specialist pentru SistemeUn nou curs finalizat: “Specialist pentru Sisteme

de Managementul  Calităţii conform standarduluide Managementul  Calităţii conform standarduluide Managementul  Calităţii conform standarduluide Managementul  Calităţii conform standarduluide Managementul  Calităţii conform standardului

ISO 9001:2000, respectiv ISO 19011ISO 9001:2000, respectiv ISO 19011ISO 9001:2000, respectiv ISO 19011ISO 9001:2000, respectiv ISO 19011ISO 9001:2000, respectiv ISO 19011”””””
competitivităţii pe piaţă; permite
îmbunătăţirea eficienţei întregii activităţi
și utilizarea corespunzătoare a tuturor
resurselor de care dispune organizaţia.

Această instruire s-a dovedit a fi
deosebit de utilă, invitaţiei emise de
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
răspunzând un număr de 23 de firme și
instituţii din Maramureș și Bistriţa Năsăud:
Emsens Prod SRL, Marinex Print SRL,
Centrul de Afaceri Millennium, Antarom
SA, Sistem Grup Impex SRL, Aris SA,
Moeller Electro Producţie SRL, Palm
Springs SRL, D & H SRL, Autoritatea Pentru
Sănătate  Publică, Electro Sistem SRL, Euro
Siag Impex SRL, Tehnomin SA, Corax Plast
SRL, M3 Plastech SRL, Meditech SRL,
Meditech Service SRL, Debitare SRL,
Spitalul Judeţean de Urgenţă “Dr.
Constantin Opriș” Baia Mare, Promt-Servit-
Turda SRL, Alfa-Com SRL, Merișor SRL,
Elmed SRL.

Cursul s-a desfășurat pe parcursul a
patru zile și a fost susţinut de către
Academia TÜV Rheinland România S.R.L.,
prin lector Cornelia Trif.

Tematici abordate au fost: definirea
conceptului de calitate, istoricul, costurile,
terminologia calităţii, prezentarea ISO
9001:2000 si a familiei sale de standarde,
cerinţe ale unui sistem de management al
calităţii, elaborarea unui sistem de
managementul calităţii, documentarea unui
sistem de managementul calităţii.

Instruirea s-a structurat pe 7 module,
fiind aprofundate tematicile prezentate mai
sus, finalizându-se cu susţinerea unui
examen, în vederea obţinerii certificatului
TÜV Rheinland InterCERT, divizia
Akademia,  ce le oferă astfel participanţilor
titlul de “Specialist pentru sisteme de
Managementul Calităţii conform
standardului ISO 9001:2000”.

Aceste instruiri pe linie de
Managementul Calităţii sunt deosebit de
utile atât angajaţilor firmelor care lucrează
la implementarea unui sistem de
management al calităţii și pregătirea
acestuia pentru certificare, cât și firmelor
deja certificate, unde prioritatea se axează
pe menţinerea și îmbunătăţirea continuă a
acestui sistem.
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Organizatorii seminarului desfășurat în
data de 15 noiembrie a.c. la Baia Mare, având
ca temă “Practici în aplicarea legii
concurenţei și a ajutorului de stat” au fost
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
și Inspectoratul Concurenţă Maramureș.

Au participat:
- Mediul de afaceri din judeţul

Maramureș; agenţi economici din diverse
domenii de activitate (confecţii, construcţii,
producţie de utilaje, producţie de
medicamente, transport local de persoane,
panificaţie, etc.)

- Reprezentanţi ai administraţiei publice
locale, ai instituţiilor publice descentralizate
din judeţ, mass-media.

   Pentru a pregăti mediul de afaceri în
ceea ce privește legislaţia concurenţională
românească armonizată cu cea europeană,
CCI Maramureș,  în colaborare cu
Inspectoratul Concurenţă Maramureș a
întreprins periodic acţiuni, seminarii cu
caracter interactiv în care oamenii de afaceri
au putut să se informeze asupra problemelor
de concurenţă și ajutor de stat.

În prima parte au fost prezentate aspecte
de protecţia concurenţei în România,
armonizarea acesteia cu reglementările
Uniunii Europene, rolul Consiliului
Concurenţei ca arbitru în supravegherea
mediului concurenţial normal, necesitatea
cunoașterii prevederilor legale în domeniul
concurenţei în vederea pregătirii mediului
de afaceri la impactul aderării .

   S-au amintit actele și faptele care intră
sub incidenţa legii.

Prevederile Legii nr.21/1996, republicată
se aplică în cazul în care acestea au ca obiect
sau pot avea ca efect restrângerea,
împiedicarea sau denaturarea concurenţei
săvârșite de agenţii economici sau asociaţi
economici ori organe ale administraţiei
publice locale sau centrale. Legea
concurenţei interzice înţelegerile
anticoncurenţionale și abuzul de poziţie
dominanta, concentrările economice prin
care se creează sau se consolidează o poziţie
dominată, orice acţiuni ale statului prin care
se iau decizii prin care se limitează libertatea
comerţului sau autonomia agenţilor
economici, stabilirea de condiţii
discriminatorii. Înţelegerile
anticoncurenţionale pot fi cartelurile -
acorduri secrete cu scopul fixării de preţuri
sau limitarea producţiei, împartirea pieţelor,
alocarea clienţilor și teritoriilor.

S-au prezentat doua cazuri practice de
investigaţii finalizate în anul 2005 prin
decizii ale plenului Consiliului Concurenţei.

În partea a II-a a seminarului s-au
prezentat aspecte privind: monitorizarea
ajutoarelor de stat în zona defavorizată;

"Practici în aplicarea legii concurenţei
și a ajutorului de stat”

În 15 noiembrie 2006, la Baia Mare s-a desfășurat seminarul cu tema

rezultatele controalelor efectuate cursul
anului 2006; monitorizarea în continuare
după integrare.

În cursul anului 2006 au fost verificaţi
un număr de peste 560 agenţi economici care
au beneficiat de ajutor de stat în perioada
2000 – sem. I 2006.

O categorie aparte o constituie agenţii
economici care au atins intensitatea maximă
admisă conform prevederilor legale și care
nu mai pot beneficia de scutiri la impozitul
pe profit, fiind stopaţi conform prevederilor
legale.

În timpul acţiunii efectuate, pe lângă
informaţiile specifice activităţii de
monitorizare a ajutoarelor de stat, s-au mai
înregistrat și alte date și informaţii
suplimentare referitoare la obiectul de
activitate al agentului economic verificat,
numărul total de salariaţi, cifra de  afaceri
înregistrată, date necesare determinării
dimensiunii sau categoriei de încadrare a
agentului economic verificat.

În urma prelucrării și centralizării tuturor
informaţiilor și datelor obţinute de către
inspectoratul teritorial, s-au constatat și
înregistrat următoarele aspecte:

- zonele defavorizate din judeţul nostru
sunt foste zone miniere în cadrul cărora
activitatea de minerit s-a restrâns
considerabil în ultimii ani și ca urmare rata
șomajului atinge o cotă foarte mare din rata
șomajului la nivel de judeţ;

- marea majoritate a societăţilor înfiinţate
în aceste zone s-au axat pe activităţi în
domeniul industriei prelucrătoare, respectiv
exploatarea și prelucrarea lemnului, confecţii
textile, fabricarea produselor de patiserie,
construcţii metalice, lucrări de construcţii și
instalaţii, comerţ etc.

În judeţul Maramureș sunt cei mai mulţi
agenţi economici cu certificat de investitor
în zonă defavorizată, beneficiari de ajutor de
stat circa 1/3 din totalul agenţilor economici
înregistraţi în ţară.

În perioada ianuarie 2003 – iunie 2006
agenţii economici verificaţi au beneficiat de
ajutoare de stat în vederea realizării
investiţiilor în valoare de aproximativ
88.947.440 RON (77.757.330 RON Baia
Mare + 11.190.110 RON Vișeu – Borșa).

Agenţii economici care au obţinut
certificat de investitor, au desfășurat
activitate în zonele defavorizate și au
beneficiat de ajutoare de stat, au realizat
investiţii în valoare de 566.144.835 RON
(505.445.073 RON zona Baia Mare cu
împrejurimi +60.699.762 RON zona Vișeu
de Sus - Borșa), sub forma achiziţiilor de
terenuri, construcţii de clădiri, hale
industriale, echipamente și utilaje, precum
și mașini necesare desfășurării activităţii în

zonă.
Investiţiile realizate până în prezent în

zonele defavorizate probează o contribuţie
medie a beneficiarilor de 83 %, ceea ce
demonstrează caracterul eficient al
facilitaţilor acordate.

De la data obţinerii certificatului de
investitor în zonă, agenţii economici
beneficiari de ajutoare de stat au creat un
număr de 18 mii noi locuri de muncă (15.800
în zona Baia Mare cu împrejurimi și 2200
zona Vișeu de Sus - Borșa)

Marea majoritate dintre aceștia
desfășoară activităţi de transport sau comerţ
cu amănuntul. Iar un număr de 16 agenţi
economici au depășit limita maximă a
intensităţii ajutorului de stat de care au
beneficiat.

 Cei 16 agenţi economici beneficiari de
ajutor de stat care au depășit nivelul maxim
al intensităţii au rambursat de bunăvoie
sumele încasate in plus la buget, intrând
astfel în legalitate.

S-a realizat o evaluare aproximativă a
ajutorului de stat de care mai pot beneficia
agenţii economici din zonele defavorizate a
căror existenţă depășește anul 2007,
rezultând o valoare de circa 295.335.777
RON  lei vechi. Menţionăm ca au fost luaţi
în calcul potenţialii beneficiari care, deși au
îndeplinit condiţiile prevăzute de lege, până
în prezent nu au solicitat ajutor de stat.

Agenţii economici vor fi monitorizaţi în
continuare până la data la care vor atinge
pragul maxim al intensităţii, urmând ca de
la această dată furnizorul să înceteze
acordarea ajutorului de stat pentru aceștia.

Deși, conform prevederilor legale,
ajutorul de stat sub forma scutirii de impozit
pe profit va fi acordat pe toată durata de
existenţă a zonei defavorizate, faptul ca
acesta nu trebuie sa depășească nivelul
maxim admis al intensităţii, va determina
reducerea în timp a numărului beneficiarilor
de ajutor de stat.

Cu toate facilităţile stabilite prin lege,
situaţia precară a zonelor defavorizate
afectează încă atractivitatea lor pentru
posibili investitori, fapt ce necesita în
continuare investiţii în vederea îmbunătăţirii
infrastructurii precum și cursuri de pregătire
pentru capitalul uman local.

Este necesară aplicarea în continuare a
unei politici regionale eficiente, pro-active,
care sa reducă decalajul economic existent,
nu numai faţă de nivelul mediu pe ţară dar
și faţă de nivelul mediu european, ceea ce a
determinat România să solicite Comisiei
Europene o perioadă de tranziţie pentru
zonele defavorizate.

Octavian Bandula

- Inspector coordonator
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Camera de Comerţ și Industrie Maramureș,
beneficiind de sprijinul Uniunii Europene și al
Guvernului României, fidelă scopului pentru care
a fost înfiinţată, acela de a sprijini și promova
mediul de afaceri local, are deosebita plăcere de
a vă anunţa faptul că, în cadrul Programului de
Vecinătate România - Ucraina 2004 - 2006,
Solicitarea de propuneri de proiecte - 2004,
Prioritatea 1: Promovarea dezvoltării socio-
economice locale, Măsura 1.2 Cooperarea
economică transfrontaliera, Phare CBC 2004 /016-
942 - Linia bugetară: B 220202, Referinţă: RO-
2004/016-942.01.01, urmează să implementeze,
în calitate de Beneficiar, proiectul (RURCED) -
CENTRUL REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE
ECONOMICĂ ROMANIA – UCRAINA, întins pe o
perioadă de 24 de luni, localizat în Regiunea
transfrontalieră româno-ucraineană, delimitată de
judeţele Maramureș și Satu Mare din România și
oblastul Zakarpattya din Ucraina, proiectul
beneficiază de o structură partenerială complexă,
formată din:

-Beneficiar: Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș;

-Parteneri: Camera de Comerţ, Industrie și
Agricultură Satu Mare, Camera de Comerţ și
Industrie Uzhgorod (Ucraina) și Consliul Judeţean
Maramureș;

-Asociaţi: Universitatea de Nord Baia Mare,
Ivano – Frankivsk National Technical University
of Oil and Gas.

Obiectivul general al proiectului îl constituie
intensificarea procesului de dezvoltare economică
transfrontalieră România - Ucraina, prin
îmbunătăţirea relaţiilor economice dintre cele
doua ţări.

Obiectivul specific este crearea unei
platforme pilot de dezvoltare economică RURCED,
sub forma unor centre / birouri regionale de

PREZENTAREA PROIECTULUI "RURCED"

Centrul Regional pentru Dezvoltare Economică România-Ucraina

dezvoltare economică, în scopul întăririi
domeniului operaţional al cooperării
transfrontaliere. Se va realiza astfel constituirea
unei reţele și a mecanismelor de lucru,
fundamente ale acestei platforme RURCED.

Pentru a atinge obiectivul general, prezentul
proiect urmărește următoarele obiective specifice:

- constituirea unei reţele de 3 centre/birouri
pilot RURCED în Baia Mare, Satu Mare și
Uzhgorod;

- definirea unei strategii economice a regiunii
transfrontaliere România (Maramureș, Satu Mare)
și Ucraina (Zakarpatska și Ivano-Frankivsk) și prin
realizarea unui studiu privind profilul economic al
regiunii;

- organizarea de 6 misiuni economice și
participarea la 3 târguri-expoziţii;

- iniţierea și dezvoltarea unor prime
instrumente de comunicare în rândul mediului de
afaceri din cele două ţări prin:

- crearea unui instrument de comunicare
online, sub forma unei pagini web interactive
RURCED a CENTRULUI REGIONAL PENTRU
DEZVOLTARE ECONOMICĂ ROMÂNIA-UCRAINA;

- crearea unui Breviar de afaceri Româno -
Ucrainean și a altor materiale de promovare;

- constituirea unei reţele de translatori de
afaceri, formată din translatori români și ucraineni,
pentru engleza comercială.

Grupul ţintă al prezentului proiect este
constituit din:

Beneficiari direcţi: - 4 Camere de Comerţ și
Industrie - Camerele de Comerţ și Industrie
Maramureș, Satu Mare (România) și
Transcarpathia, Ivano-Frankivsk (Ucraina);

- 4 Consilii Judeţene / Oblast-uri – Autorităţile
Publice Regionale ale judeţelor Maramureș și Satu
Mare (România) și ale oblast-urilor Transcarpathia
și Ivano-Frankivsk (Ucraina);

- Două universităţi - Universitatea de Nord
Baia Mare și Ivano-Frankivsk National Technical
University of Oil and Gas;

- minim 80 de oameni de afaceri din
Maramureș, Satu Mare (România) și
Transcarpathia (Ucraina), participanţi direcţi la
misiuni economice / târguri, cărora le vor fi
stabilite minim 100 de contacte de afaceri în cadrul
acestor acţiuni;

- minim 20 de translatori.
Beneficiari indirecţi:
- mediul de afaceri regional transfrontalier din

Maramureș și Satu Mare (România) și
Transcarpathia și Ivano-Frankivsk (Ucraina), care
prin implementarea proiectului vor avea acces la
un instrument de dezvoltare și comunicare, vor fi
puși în contact direct, vor avea identificate
oportunităţi și mecanisme investiţionale menite
să dezvolte colaborarea și schimburile economico-
comerciale între oamenii de afaceri din cele doua
ţări în aceasta zonă.

- comunităţile locale din această regiune
transfrontalieră și populaţia din aceasta zonă, prin
creșterea nivelului investiţiilor, a schimburilor
comerciale reciproce și a deschiderii dintre cele
două comunităţi de afaceri;

- sistemul cameral, autorităţile publice locale
/ regionale și mediul academic, prin creșterea și
dezvoltarea relaţiilor comune, pe sectoare și inter-
instituţionale, și prin oportunitatea dezvoltării de
noi proiecte;

- cele două state, român și ucrainean, prin
taxele și impozitele generate de creșterea
schimburilor comerciale transfrontaliere.

Vă vom ţine la curent cu stadiul derulării
proiectului.

Pentru    informaţii    suplimentare,    vă    rugăm
să    ne    contactaţi    la: mm@ccimm.ro, tel: 0262-
221510, fax: 0262-225794.

Cu ocazia celui de-al 73-lea
Congres UFI (Asociaţia Mondiala
a Industriei Expoziţionale), care a
avut loc la Beijing, în perioada 8-
11 noiembrie 2006, domnul
George Cojocaru, Președinte -
Director General ROMEXPO, a
fost reales pentru a patra oară
consecutiv în Comitetul Director al
organizaţiei internaţionale
menţionate. De asemenea, în luna
septembrie 2006 domnul George
Cojocaru a fost reales pentru încă
2 ani și în funcţia de vicepreședinte
al Secţiunii Europene din cadrul
UFI. Știrea a fost transmisă la
București printr-o scrisoare de
felicitare semnată de Președintele
UFI în execuţie dl. Jochen Witt și
de dl Vincent Gerard directorul
executiv al UFI.

COMUNICAT  DE  PRESĂ

Pentru a 4-oară GEORGE COJOCARU -
Președinte Director General ROMEXPO,

reales în Comitetul Director UFI

UFI a fost înfiinţat în anul
1925 și este cea mai prestigioasa
și reprezentativa asociaţie din
industria mondială a manifestărilor
expoziţionale, numărând 313
membri, care organizează peste
4.500 de manifestări anuale de
renume, evenimente care atrag
anual peste 150 milioane de
vizitatori. UFI este prezentă în 74
de ţări pe 5 continente. Romexpo
este membru UFI din anul 1993.

La realegerea
Președintelui George
Cojocaru congresul a apreciat
și platforma lansată da dânsul
care printre altele are în
vedere susţinerea înfiinţării unei
academii europene pentru
industria târgurilor, încurajarea și
sprijinirea tinerilor profesioniștilor

din industria de târguri, precum și
întărirea legăturilor dintre membrii
UFI și cu alte asociaţii
internaţionale.

Amintim că de la precedentul
mandat de vicepreședinte al
Secţiunii Europene din cadrul
UFI, dl. George Cojocaru și-a
propus și a reușit apropierea UFI
de structurile UE, primul pas
concret fiind oferta UFI de a
susţine promovarea obiectivelor
incluse în Agenda Lisabona. Ca
atare, în prezent se negociază
semnarea unui acord de colaborare
între UFI și Eurochambres
(organizaţia camerelor de comerţ
din statele UE), în vederea
derulării Programului AL Invest.
Aceasta iniţiativă constă în
derularea în timpul târgurilor
organizate de UFI a unor programe
de identificare de parteneri
comerciali, pe baza fondurilor
alocate de UE. AL Invest constă
dintr-o reţea de instituţii și
organizaţii de specialitate care au
ca scop dezvoltarea colaborării
economice dintre Europa și

America Latină, prin
impulsionarea investiţiilor și a
schimburilor comerciale bilaterale
și promovarea transferurilor de
tehnologii și know-how către IMM
din America Latina.

Continuarea mandatului
președintelui George Cojocaru în
cadrul Comitetului Director al UFI
reprezintă o reconfirmare a
prestigiului și valorilor de
specialiștii ROMEXPO pe plan
internaţional.

O dovada a celor de mai sus
este și faptul ca actualul președinte
UFI, dl. Jochen Witt, care
îndeplinește și funcţia de Director
General al Târgului din Köln
apreciind profesionalismul și
potenţialul ROMEXPO, respectiv
a târgului internaţional București
a decis ca în perioada următoare
să înceapă la București discuţiile
privind realizarea unei colaborări
directe între târgul din Köln și cel
din București.

CENTRUL de PRESĂ
ROMEXPO
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Urmare din pag. 1

FEMINA și cu o adaptare a profilului la
cerinţele pieţei.

EXPO FEMINA 2006 a reunit la Baia
Mare expozanţi din 5 judeţe care au
prezentat oferta de produse în domeniul
confecţii îmbrăcăminte, marochinărie,
tricotaje, creaţii vestimentare, bijuterii,
cosmetice, decoraţiuni interioare și
oferta educaţională în domeniu.

Pe durata celor trei zile expoziţionale
– 3-5 noiembrie 2006 – s-au organizat
și o serie de activităţi conexe, dintre
care amintim: prezentări de creaţii
vestimentare realizate de elevii Grupului
Școlar de Industrie Ușoară, ședinţe de
machiaj – realizate de elevii Grupului

Școlar De Arte și Meserii Spiru Haret,
seminar pe teme de franciză în
colaborare cu Asociaţia Română pentru
Franciză, o dezbatere televizată pe
tema  “Cât de egale sunt șansele
femeilor”, prezentarea produselor
Gotech, ș.a.

Expozanţii ediţiei a – V-a Femina se
prezintă în cele ce urmează: AVON
COSMETICS (ROMANIA) S.R.L., BRD -
GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, CALO &
COMPANY SRL, CONFSTAR SA,
CONSILIUL LOCAL BAIA MARE Serviciul
Public Ambient Urban, DANIELS® -
MERLUSE DORIAN SRL, EDELSTEIN
CLARA, ELSYLINE SRL, FAMILY
SERVICE SRL, GENŢIANA PROD COM
SRL, GHIUR FLORICA, GOLDEN

LEATHER EXIM SRL,
IMPROVED IMPEX
SRL, LUCREXIM SRL,
MODESTO SRL,
MOLDOVAN DĂNUŢ
OVIDIU AF,
NAPPACONF SRL,
O R I F L A M E ,
PĂPĂRUZ ANA,
ROHIAN CODRUŢA,
SHR Consult,
S T I L R O M
A D V E R T I S I N G
GROUP SRL,
WIGMOND SRL,

Chiar dacă
vremea nu
ţinut deloc cu
Femina, iarna
i n t r ându - ș i
neaș tep ta t
de repede în
drepturi în
perioada 3
– 5
noiembrie,
expozanţi, î n
majoritate au optat pentru a participa
și la ediţia a – VI – a.

ISO (Organismul
Internaţional de
Standardizare) anunţă apariţia
unor noi serii de produse,
realizate în colaborare cu CEI
(Organismul Internaţional de
Standardizare în
Electrotehnică) și JTC1
(Comitetul Tehnic Comun ISO/
CEI). Prezentate sub
denumirea de Colecţii JTC1,
această serie de produse va
permite industriei de
tehnologia informaţiei și
persoanelor responsabile IT
din cadrul companiilor să
câștige timp și să
economisească bani.

Prima Colecţie JTC1 se
referă la Securitatea în
domeniul tehnologiei
informaţiei și se adresează
managerilor și persoanelor
responsabile cu securitatea
sistemelor informatice și de
comunicaţie. Standardele din
cadrul acestei colecţii
furnizează cele mai bune
practici, linii directoare și
principii generale pentru
evaluarea, implementarea și

STANDARDE privind

Securitatea în domeniul tehnologiei informaţiei

managementul securităţii
informaţiei într-o organizaţie.

Această Colecţie JTC1-
Securitatea în domeniul
tehnologiei informaţiei este
disponibilă în limba engleză,
pe CD-ROM și propune o
navigare intuitivă, prezintă
note explicative și informaţii
suplimentare referitoare la
alte publicaţii și standarde
ISO. Asigurarea
managementului securităţii
informaţiei este importantă
pentru orice organizaţie,
deoarece protejează
informaţia de un număr din ce
în ce mai crescut de
ameninţări, asigură
continuitatea în afaceri,
conduce la obţinerea de
beneficii sigure în urma
investiţiilor făcute și
contribuie la creșterea
numărului de oportunităţi în
afaceri.

Colecţia Securitatea în
domeniul tehnologiei
informaţiei conţine
următoarele standarde
internaţionale:

ISO/IEC 13335-
1:2004 - Information
technology - Security
techniques - Management of
information and
communications technology
security - Part 1: Concepts and
models for information and
communications technology
security management

ISO/IEC TR 13335-
3:1998 - Information
technology - Guidelines for the
management of IT Security -
Part 3: Techniques for the
management of IT Security

ISO/IEC TR 13335-
4:2000 I n f o r m a t i o n
technology - Guidelines for the
management of IT Security -
Part 4: Selection of safeguards

ISO/IEC TR 13335-
5:2001 - Information
technology - Guidelines for the
management of IT Security -
Part 5: Management guidance
on network security

I S O / I E C
17799:2005 - Information
technology - Security
techniques - Code of practice

for information security
management

I S O / I E C
27001:2005 - Information
technology - Security
techniques - Information
security management systems
- Requirements

ISO/IEC 15408-
1:2005 - Information
technology — Security
techniques - Evaluation
criteria for IT security - Part
1: Introduction and general
model

ISO/IEC 15408-
2:2005 - Information
technology - Security
techniques - Evaluation
criteria for IT security - Part
2: Security functional
requirements

ISO/IEC 15408-
3:2005 - Information
technology - Security
techniques - Evaluation
criteria for IT security - Part
3: Security assurance
requirements

CENTRUL ZONAL
DE INFORMARE în
d o m e n i u l
S T A N D A R D I Z Ă R I I
Maramureș - ASRO

Mihail MĂRĂȘESCU
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Înscrieri și informaţii suplimentare: CCI Maramureș, tel.
0262-221510, 0362-405303, fax. 0262-225794,

e-mail: cci_mm@ccimm.ro, www.ccimm.ro

23 - 25 martie 2007
la Centrul de Instruire și Marketing

al CCI Maramureș, Aleea Expoziţiei nr. 5 (în spatele Casei Armatei)

� CONSTRUCŢII
� MATERIALE DE CONSTRUCŢII
� INSTALAŢII
� IZOLAŢII ȘI PROTECŢII
� OBIECTE SANITARE
� TÂMPLĂRIE ȘI ACCESORII
� AMBIENT ȘI ARHITECTURĂ
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Organizator
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Noutăţi legislative în materia
societăţilor comerciale

Noutăţi legislative în materia societăţilor
comerciale

Prin Legea nr. 441 din 27 noiembrie 2006
publicată în Monitorul Oficial nr. 955 din
28.11.2006 a fost modificată și completată Legea
nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, și Legea nr. 26/1990 privind registrul
comerţului. În continuare vă prezentăm extrase
din Lege cu articole de interes pentru agenţii
economici.

Articolul 10 va avea următorul cuprins:
Art. 10. - (1) Capitalul social al societăţii pe

acţiuni sau al societăţii în comandită pe acţiuni
nu poate fi mai mic de 90.000 lei. Guvernul va
putea modifica, cel mult o dată la 2 ani, valoarea
minimă a capitalului social, ţinând seama de rata
de schimb, astfel încât acest cuantum să reprezinte
echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro.

(2) Cu excepţia cazului în care societatea
este transformata într-o societate de altă formă,
capitalul social al societăţilor prevăzute la alin.
(1) nu poate fi redus sub minimul legal decât
dacă valoarea sa este adusă la un nivel cel puţin
egal cu minimul legal prin adoptarea unei
hotărâri  de majorare de capital în același timp
cu hotărârea de reducere a capitalului. În cazul
încălcării acestor dispoziţii, orice persoană
interesată se poate adresa instanţei pentru a cere
dizolvarea societăţii. Societatea nu va fi dizolvată
dacă, până la rămânerea irevocabilă a  hotărârii
judecătorești de dizolvare, capitalul social este
adus la valoarea minimului legal prevăzut de
prezenta lege.

(3) Numărul acţionarilor în societatea pe
acţiuni nu poate fi mai mic de 2. în cazul în care
societatea are mai puţin de 2 acţionari pe o

perioadă mai lungă de 9 luni, orice persoană
interesată poate solicita instanţei dizolvarea
societăţii. Societatea nu va fi dizolvată dacă, până
la rămânerea irevocabilă a  hotărârii judecătorești
de dizolvare, numărul minim de acţionari prevăzut
de prezenta lege este reconstituit.”

La articolul 17, alineatul (2) va avea următorul
cuprins:

“(2) La același sediu vor putea funcţiona mai
multe societăţi, dacă este îndeplinită cel puţin una
dintre următoarele condiţii:

a) imobilul, prin structura lui, permite
funcţionarea mai multor societăţi în încăperi
diferite;

b) cel puţin o persoană este, în condiţiile legii,
asociat în fiecare dintre societăţi;

c) dacă cel puţin unul dintre asociaţi este
proprietar al imobilului ce urmează a fi sediul
societăţii.”

Articolul 54 va avea următorul cuprins:
“Art. 54. - (1) După efectuarea formalităţilor

de publicitate în legătură cu persoanele care, ca
organe ale societăţii, sunt autorizate să o reprezinte,
societatea nu poate opune terţilor nici o
neregularitate la numirea acestora, cu excepţia
cazului în care societatea face dovadă că terţii
respectivi aveau cunoștinţă de aceasta
neregularitate.

(2) Societatea nu poate invoca faţă de terţi
numirile în funcţiile prevăzute la alin. (1) sau
încetarea acestor funcţii, dacă ele nu au fost
publicate în conformitate cu legea.”

La articolul 55, alineatul (1) va avea următorul
cuprins:

“Art. 55. - (1) în raporturile cu terţii, societatea
este angajată prin actele organelor sale, chiar dacă

aceste acte depășesc obiectul de activitate al
societăţii, în afară de cazul în care ea dovedește că
terţii cunoșteau sau, în împrejurările date, trebuiau
să cunoască depășirea acestuia ori când actele
astfel încheiate depășesc limitele puterilor
prevăzute de lege pentru organele respective.
Publicarea actului constitutiv nu poate constitui,
singură, dovada cunoașterii.”

Articolul 74 va avea următorul cuprins:
“Art. 74. - (1) în orice factură, ofertă, comandă,

tarif, prospect și alte documente întrebuinţate în
comerţ, emanând de la o societate, trebuie să se
menţioneze denumirea, forma juridică, sediul
social, numărul din registrul comerţului și codul
unic de înregistrare. Sunt exceptate bonurile fiscale
emise de aparatele de marcat electronice, care vor
cuprinde elementele prevăzute de legislaţia din
domeniu.

(2) dacă societatea pe acţiuni optează pentru
un sistem dualist de administrare, în conformitate
cu prevederile art. 153, documentele prevăzute la
alin. (1) vor conţine și menţiunea ® societate
administrata în sistem dualist.

(3) în documentele prevăzute la alin. (1), dacă
acestea provin de la o societate cu răspundere
limitată, se va menţiona și capitalul social, iar dacă
ele provin de la o societate pe acţiuni sau în
comandită pe acţiuni, se vor menţiona atât capitalul
social subscris, cât și cel vărsat.

(4) în situaţia în care documentele prevăzute
la alin. (1) sunt emise de o sucursala, acestea
trebuie să menţioneze și oficiul registrului
comerţului la care a fost înregistrată sucursala și
numărul ei de înregistrare.

(5) dacă societatea deţine o pagină de Internet
proprie, informaţiile prevăzute la alin. (1) si (3)
vor fi publicate și pe pagina de Internet a societăţii.”

După articolul 99 se introduce un nou articol,
articolul 991, cu următorul cuprins:

“Art. 991. - (1) Constituirea de garanţii reale

Continuare în pag. 11

O.R.C. Maramureș ne informează
Informăm societăţile comerciale

că începând din 01.12.2006 a
intrat in vigoare Legea societăţilor
comerciale nr. 31/1990 și legea
Registrului Comerţului nr. 26/1990.
cu o serie de modificări, survenite
ca urmare a armonizării legislaţiei
cu cea a UE.

Aceasta a fost publicată în
Monitorul Oficial nr. 955/
28.11.2006 ca Legea nr. 441
pentru modificarea celor 2 legi.

Invităm administratorii
societăţilor comerciale să le studieze
în vederea respectării prevederilor
lor.

În perioada 01.01.1991 -
30.11.2006, în Registrul
Comerţului Maramureș s-au
efectuat 148.810 operaţiuni, din
care 50.075 înmatriculări. 84.825
menţiuni, 9.910 radieri.

Ponderea înmatriculărilor o
constituie S.R.L. 15.896 (51.28%)
și persoane fizice autorizate în baza
Legii nr. 300.-2004 (AF/PF)
13.571 (43,78%).

În intervalul 01.10.2006-
30.11.2006 s-au efectuat 999
operaţiuni, din care 261

înmatriculări, 640 menţiuni și 98
radieri.

Capitalul străin investit în judeţ
în perioada 01.01.1991-
30.11.2006 este de 60.972.777
USD și 9.913.679 RON la un
număr de 1.445 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 noiembrie 2006
numărul societăţilor cu aport de
capital străin constituite a fost 20
iar volumul capitalului străin investit
în această perioadă a fost de 748
RON.

În luna noiembrie 2006 s-au
operat 98 radieri, din care 91 AF/
PF și 7 SRL, motivul radierii fiind
retragerea autorizaţiei, schimbare
sediu în alt judeţ, reorganizare.

În conformitate cu dispoziţiile
art. 237 alin. 1 lit. 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 14.172 societăţi
comerciale, cu obligaţia depunerii
situaţiei financiare anuale pe anul
2005, s-au conformat 8.185
societăţi, ceea ce reprezintă
57,75%. Nedepunerea situaţiei
financiare anuale in 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 2.000 Iei la 30.000 lei.

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.

Informăm societăţile comerciale
că, 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
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Noutăţi legislative în materia
societăţilor comerciale
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mobiliare asupra acţiunilor se face prin înscris sub
semnătură privată, în care se vor arăta cuantumul
datoriei, valoarea și categoria acţiunilor cu care se
garantează, iar în cazul acţiunilor la purtător și
nominative emise în formă materială, și prin
menţionarea garanţiei pe titlu, semnată de creditor
și debitorul acţionar sau de mandatarii acestora.

(2) Garanţia se înregistrează în registrul
acţionarilor ţinut de consiliul de administraţie,
respectiv de directorat, sau, după caz, de societatea
independentă care ţine registrul acţionarilor.
Creditorului în favoarea căruia s-a constituit
garanţia reală mobiliară asupra acţiunilor i se
eliberează o dovadă a înregistrării acesteia.

(3) Garanţia devine opozabilă terţilor și
dobândește rangul în ordinea de preferinţă a
creditorilor de la data înregistrării în Arhiva
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.”

Articolul 115 va avea următorul cuprins:
“Art. 115. - (1) Pentru validitatea deliberărilor

adunării generale extraordinare este necesară la
prima convocare prezenţa acţionarilor deţinând cel
puţin o pătrime din numărul total de drepturi de
vot, iar la convocările următoare, prezenta
acţionarilor reprezentând cel puţin o cincime din
numărul total de drepturi de vot.

(2)  hotărâri le sunt luate cu majoritatea
voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau
reprezentaţi. Decizia de modificare a obiectului
principal de activitate al societăţii, de reducere sau
majorare a capitalului social, de schimbare a formei
juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a
societăţii se ia cu o majoritate de cel puţin două
treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii
prezenţi sau reprezentaţi.

(3) în actul constitutiv se pot stipula cerinţe
de cvorum și de majoritate mai mari.”

Articolul 134 va avea următorul cuprins:
“Art. 134. - (1) Acţionarii care nu au votat în

favoarea unei  hotărâri  a adunării generale au
dreptul de a se retrage din societate și de a solicita
cumpărarea acţiunilor lor de către societate, numai
dacă respectiva hotărâre a adunării generale are
ca obiect:

a) schimbarea obiectului principal de
activitate;

b) mutarea sediului societăţii în străinătate;
c) schimbarea formei societăţii;
d) fuziunea sau divizarea societăţii.
 (2) Dreptul de retragere poate fi exercitat în

termen de 30 de zile de la data publicării  hotărârii
adunării generale în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit.
a)-c), și de la data adoptării  hotărârii adunării
generale, în cazul prevăzut la alin. (1) lit. d).

 (3) Acţionarii vor depune la sediul societăţii,
alături de declaraţia scrisă de retragere, acţiunile
pe care le posedă sau, după caz, certificatele de
acţionar emise potrivit art. 97.

 (4) Preţul plătit de societate pentru acţiunile
celui ce exercită dreptul de retragere va fi stabilit
de un expert autorizat independent, ca valoare
medie ce rezulta din aplicarea a cel puţin două
metode de evaluare recunoscute de legislaţia în
vigoare la data evaluării. Expertul este numit de
judecătorul delegat în conformitate cu dispoziţiile
art. 38 si 39, la cererea consiliului de administraţie.

(5) Costurile de evaluare vor fi suportate de
societate.”

Articolul 137 va avea următorul cuprins:
“Art. 137. - (1) Societatea pe acţiuni este

administrată de unul sau mai mulţi administratori,
numărul acestora fiind totdeauna impar. Când sunt
mai mulţi administratori, ei constituie un consiliu
de administraţie.

 (2) Societăţile pe acţiuni ale căror situaţii
financiare anuale fac obiectul unei obligaţii legale
de auditare sunt administrate de cel puţin 3
administratori.

 (3) Dispoziţiile prezentei legi cu privire la
consiliul de administraţie și care nu privesc sau
nu presupun pluralitatea administratorilor se aplică
administratorului unic în mod corespunzător.”

După articolul 138 se introduc două noi
articole, articolele 1381 si 1382, cu următorul
cuprins:

“Art. 1381. - (1) în cazul în care într-o societate
pe acţiuni are loc delegarea atribuţiilor de
conducere către directori, conform art. 143,
majoritatea membrilor consiliului de administraţie
va fi formată din administratori neexecutivi.

 (2) în înţelesul prezentei legi, membri
neexecutivi ai consiliului de administraţie sunt cei
care nu au fost numiţi directori, în conformitate cu
art. 143.

Articolul 143 va avea următorul cuprins:
“Art. 143. - (1) Consiliul de administraţie poate

delega conducerea societăţii unuia sau mai multor
directori, numind pe unul dintre ei director general.

 (2) Directorii pot fi numiţi dintre administratori
sau din afara consiliului de administraţie.

 (3) dacă prin actul constitutiv sau printr-o
hotărâre a adunării generale a acţionarilor se
prevede acest lucru, președintele consiliului de
administraţie al societăţii poate fi numit și director
general.

 (4) în cazul societăţilor pe acţiuni ale căror
situaţii financiare anuale fac obiectul unei obligaţii
legale de auditare financiară, delegarea conducerii
societăţii în conformitate cu alin. (1) este
obligatorie.

 (5) în înţelesul prezentei legi, director al
societăţii pe acţiuni este numai acea persoană
căreia i-au fost delegate atribuţii de conducere a
societăţii, în conformitate cu alin. (1). Orice altă
persoană, indiferent de denumirea tehnică a
postului ocupat în cadrul societăţii, este exclusă
de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire
la directorii societăţii pe acţiuni.”

După articolul 152 se introduce un nou articol,
articolul 1521, cu următorul cuprins:

“Art. 1521. - Microîntreprinderile și
întreprinderile mici, în sensul art. 4 alin. (1) lit. a)
si b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea
înfiinţării și dezvoltării întreprinderilor mici și
mijlocii, cu modificările ulterioare, pot deroga de
la prevederile art. 137 alin. (2), ale art. 140^1
alin. (3) si ale art. 143 alin. (4).”

Articolul 153 va avea următorul cuprins:
“Art. 153. - (1) Prin actul constitutiv se poate

stipula că societatea pe acţiuni este administrată
de un directorat și de un consiliu de supraveghere,
în conformitate cu prevederile prezentei
subsecţiuni.

 (2) Actul constitutiv poate fi modificat în
cursul existenţei societăţii prin hotărâre a adunării
generale extraordinare a acţionarilor, în vederea

introducerii sau a eliminării unei astfel de
prevederi.

 (3) Prevederile prezentei legi privitoare la
cenzori nu sunt aplicabile societăţilor care optează
pentru sistemul dualist de administrare.”

Art. 15318. - (1) Remuneraţia membrilor
consiliului de administraţie sau ai consiliului de
supraveghere este stabilită prin actul constitutiv
sau prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor.

La articolul 160, după alineatul (1) se introduc
două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu
următorul cuprins:

“(11) Societăţile pe acţiuni care optează, în
temeiul art. 153, pentru sistemul dualist de
administrare sunt supuse auditului financiar.

 (12) Societăţile comerciale ale căror situaţii
financiare anuale sunt supuse auditului financiar,
potrivit legii sau deciziei asociaţilor / acţionarilor,
nu vor aplica prevederile art. 159 alin. (1).”

După articolul 196 se introduce un nou articol,
articolul 1961, cu următorul cuprins:

“Art. 1961. - (1) în cazul societăţilor cu
răspundere limitată cu asociat unic, acesta va
exercita atribuţiile adunării generale a asociaţilor
societăţii.

 (2) Asociatul unic va consemna de îndată, în
scris, orice decizie adoptată în conformitate cu alin.
(1).

 (3) Asociatul unic poate avea calitatea de
salariat al societăţii cu răspundere limitată al cărui
asociat unic este, cu excepţia cazului în care are
calitatea de administrator unic sau de membru al
consiliului de administraţie.”

După articolul 280 se introduc trei noi articole,
articolele 2801 - 2803, cu următorul cuprins:

“Art. 2801. - Transmiterea fictivă a părţilor
sociale sau a acţiunilor deţinute într-o societate
comerciala, în scopul sustragerii de la urmărirea
penală ori în scopul îngreunării acesteia, constituie
infracţiune și se pedepsește cu închisoare de la 2
la 8 ani.

Art. 2802. - Determinarea înmatriculării unei
societăţi în temeiul unui act constitutiv fals
constituie infracţiune și se pedepsește cu închisoare
de la 2 la 8 ani.

Art. 2803. - Folosirea, cu știinţă, a actelor unei
societăţi radiate ca urmare a neîndeplinirii
obligaţiilor prevăzute de lege sau a actelor unei
societăţi create în modalitatea prevăzută la art.
280^2, în scopul producerii de efecte juridice,
constituie infracţiune și se pedepsește cu închisoare
de la 2 la 8 ani.”

După articolul 282 se introduce un nou articol,
articolul 2821, cu următorul cuprins:

“Art. 2821. - Pentru infracţiunile prevăzute în
prezentul titlu, acţiunea penală se exercita din
oficiu.”

De la data de 1 ianuarie 2007, situaţiile
financiare anuale și documentele anexate acestora,
prevăzute la art. 185 alin. (1) din Legea nr. 31/
1990 privind societăţile comerciale, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
modificate potrivit prezentei legi, vor fi depuse
numai la oficiul registrului comerţului.

 (4) Prezenta lege intră în vigoare la 1
decembrie 2006, cu excepţia prevederilor art. II
pct. 4 si 11, care vor intra în vigoare la data de 1
ianuarie 2007.

 (5) în termen de 9 luni de la data intrării în
vigoare a prezentei legi, societăţile pe acţiuni vor
proceda la efectuarea formalităţilor necesare
îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 137 alin.
(2), art. 1381, art. 1401 alin. (3) si art. 143 alin. (4)
din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificările
și completările ulterioare.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la sediul
nostru din Baia Mare, bd. Unirii, nr. 16.
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• Din străinătate

CERERI
ALBANIA
� Solicită piei crude, sărate de

bovine, în cantitate de 40 to/lună.
(4243)

ARABIA SAUDITA
� Solicită porumb, în cantitate

de 264000 MT/an. (4237)
� Solicită bare rotunde de fier,

de diferite dimensiuni, un container
pe lună, fier de tip C45. (4240)

EGIPT
� Solicită nicovale cu greutatea

de 100 kg, 150 kg și 200 kg, în
cantitate de 1 container. (4233)

� Solicită echipament pentru
fabrica de produse lactate (brânză
Mozzarella). (4234)

� Solicită strunguri / piese de
strung. (4235)

� Solicită produse din porţelan
și sticlă. (4236)

FRANŢA
� Importator francez, caută

parteneri români pentru
confecţionarea de uniforme
profesionale prevăzute cu accesorii
pentru vameși - epoleţi de diferite
complexităţi. (4208)

� Importator francez, dorește să
fie contactat de firme românești,
producători și distribuitori de ţevi de
oţel, cu următoarea specificaţie,
diametru exterior grosime: 60.3x4.83;
73x5.5; 88.9x6.5; 88.9x9.2;
114.3x9; 127x3; 139.7x10. (4209)

IORDANIA

� Firmă mare iordaniană,
solicită ulei de floarea soarelui din
România. În prezent aduce ulei din
Egipt și Irak. (4227)

ISRAEL
� Solicită obiecte sanitare din

porţelan, faianţă, gresie. (4215)
� Societatea israeliană solicită

informaţii privind potenţiali parteneri
din industria textilelor din România
pentru cooperare în producerea de:
tricouri și tricouri tricotate, bluze și
pantaloni din  ţesături, tricotaje
(pulovere), jeans, seturi poliester.
Firma este prezentă pe piaţa israeliană
cu brandurile FOX și IRIT, exportând și
importând 450.000 tricotaje,
350.000 tricouri, 200.000 seturi
poliester. (4225)

ITALIA

� Solicită paleţi din lemn.
(4226)

LIBAN

� Solicită fier vechi, HMS1-
80%; HMS2-20%, Balotat
120x50x50 în cantitate de 40.000
tone. (4238)

LIBIA
� Firma intenţionează, pe bază

de preţuri și contracte directe să
promoveze-importe, în calitate de
agent comercial pentru Libia, mașini
și utilaje agricole din România. (4239)

MAROC
� Solicită articole din cristal

(lustre, servicii de pahare pentru apă
și ceai, etc). (4216)

� Solicită feţe de masă din PVC.
(4216)

� Solicită ţesături pentru
mobilă. (4224)

S.U.A.

� Solicită cașcaval și telemea
de oi. (4173)

� Solicită fitinguri pentru ţevi din
PVC și ţevi din PVC. (4217)

� Solicită table din cupru,
conform normei ASTM B152. (4241)

TAIWAN
� Importă podoabe de Crăciun,

alte articole din lemn. (4218)
� Importă păpuși. (4219)
� Importă păpuși. (4220)

TUNISIA
� Solicită accesorii pentru

piscine: filtre pentru 22 m.c./h,
30m.c./h, 60m.c./h; pompe pentru jet
pentru înălţimi de 2.5m, 3m, 3.5m si
4m. (4228)

� Solicită melci de uscat (Helix
Asperso), în cantitate de 2 tone.
(4229)

� Solicită fier beton: secţiune 6
mm - 300 tone; secţiune 8 mm - 300
tone; secţiune 10 mm - 300 tone.
(4230)

� Solicită toată gama de
racorduri flexibile pentru utilizări
hidraulice. (4231)

� Sârma emailată din cupru
pentru confecţionat bobine de joasă
tensiune (contactori, disjunctori) cu
diametrul de 1.25 și 3.5 mm. (4232)

COOPERĂRI
ROMÂNIA

� Companie europeană este
interesată de identificarea unei firme
din judeţul Maramureș ce are în
concesiune un fond de vânătoare, în
vederea colaborării și organizării de
activităţi specifice de vânătoare
sportivă. (4206)

OFERTE
ALBANIA

� Solicită paste de tomate în
cantitate de 60-80 to/lună; condiţii
de livrare: butoaie de 200kg. (4242)

TAIWAN

� Exportă seturi de lumini
pentru bradul de Crăciun, lămpi
electrice și accesorii în domeniu.
(4221)

� Exportă podoabe de Crăciun,
flori artificiale, aranjamente din
frunze și flori uscate sau din plastic.
(4222)

Exportă podoabe de Crăciun,
jucării, alte articole din ceramică și
porţelan. (4223)


