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Moș Crăciun 2006
-Interviu-

Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
cu ocazia Sărbătorilor de iarnă mulţumește, pe

această cale, tuturor membrilor săi,

operatorilor economici, colaboratorilor,

autorităţilor locale, mass-media și

instituţiilor care i-au fost alături în

activitatea desfășurată în anul 2006.

Vă dorim sănătate, fericire, noroc,

prosperitate, succese în afaceri și

colaborări fructuoase în anul ce vine!

Primiţi, din suflet, tradiţionala

urare de “Sărbători Fericite și

La Mulţi Ani!”

În perioada 6-10 decembrie
2006, la Predeal, a avut loc
Întâlnirea bianuală a terminalelor
Bursei Române de Mărfuri - BRM,
eveniment care a ajuns la ediţia a V-
a, la care pentru prima dată au fost
prezenţi și reprezentanţii Camerei de
Comerţ și Industrie Maramureș,
prin: d-na vicepreședinte Maria
Morcovescu, d-na Sanda Petrovan și
d-nul Mihai Mărășescu.

Tematica activităţilor
desfășurate pe parcursul celor 5 zile
a fost foarte diversă. Printre acţiunile
pregătite de reprezentanţii BRM din
București pentru reprezentanţii

terminalelor din toată ţara s-a aflat
cursul “Achiziţii Publice” susţinut
de Szabo Barna, secretar general
ANRMAP (Autoritatea Naţională
pentru Reglementarea și
Monitorizarea Achiziţiilor Publice)
și Octavian Constantinescu, director
în cadrul ANRMAP – la finalul
căruia au fost decernate certificate
de absolvire tuturor participanţilor.

Cei prezenţi s-au familiarizat și
au intrat în posesia celor mai recente
informaţii despre piaţa licitaţiilor,
piaţa la disponibil și piata creanţelor.

De asemenea, fiecare
reprezentant al terminalelor a

susţinut o scurtă prezentare a
activităţii de promovare a pieţelor
bursiere.

La întâlnire au participat peste
100 de persoane din cadrul
terminalelor bursiere. În prezent,
reţeaua teritorială a Bursei Romane
de Mărfuri cuprinde 29 de puncte
de lucru teritoriale la: Alexandria,
Arad, Bacău, Baia Mare, Bistriţa,
Brașov, Buzău, Cluj, Constanţa,
Craiova, Galaţi, Giurgiu,Gorj, Iași,
Ilfov, Oradea, Piatra Neamţ, Pitești,
Prahova, Reșiţa, Slobozia, Suceava,
Târgoviște, Târgu Mureș, Timișoara,
Tulcea, Vâlcea, Vaslui și Vrancea.

Bursa Română de Mărfuri este
lider pe piaţa bursieră din
România, având peste 14 ani de
experienţă, peste 300 de
ordonatori, peste 7000 de ofertanţi
și peste 8000 de proceduri
organizate.

Bursa Română de Mărfuri v-a
inaugura în cursul lunii ianuarie
2007 BRM Terminal Baia Mare,
ca punct de lucru administrat de
Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș, venind în sprijinul
agenţilor economici din regiune
interesaţi de oportunităţile de
tranzacţionare în ringul bursier.

Întâlnirea bianuală a terminalelor Bursei Române de Mărfuri

“Au trecut mulţi ani de când am devenit un
personaj internaţional, cunoscut și atestat de
aproape toţi pământenii, de la cei mici și foarte
mici la cei mari și foarte mari. Am și un domeniu
destul de pământean, stabilit cum era normal într-
o ţară frumoasă, nordică, unde zăpada ţine 6-7
luni, situat pe cercul polar din emisfera nordică,
în localitatea de basm și feerie RAVANIEMI -
Finlanda. Se spune despre mine ca l-am detronat
sau am împrumutat din calităţile caritabile ale
lui Moș Nicolae, dar care și el, de fapt, are la
origine un sfânt aflat tot în calendarul creștinilor
– Sfântul Nicolae.” Așa a început interviul cu
Moș Crăciun 2006.

 Era normal să fie inventat un Moș al
sărbătorilor de iarnă, care să fie aducător de daruri
și bucurii, de atmosferă veselă și de colinde care
să completeze atmosfera sărbătorească cu
bunătatea și caritabilitatea sa deopotrivă pentru
cei bogaţi și pentru cei săraci. El a fost creat de
societatea de consum, în urmă cu aproape un secol
și-l întâlnești în toate ţările de pe globul
pământesc.

Moș Crăciun al anului 2006, pentru noi
românii, este unul mai special. Este ultimul Moș
Crăciun care vine cu pașaport cu viză pentru
România. De fapt, Moșul  european comunitar
așteaptă demult momentul în care să vină la
români fără să oprească sania la vama de stat a
României. Dorea să circule liber cu darurile sale
fără opreliște la frontiere. Cu ajutorul
organismelor UE și cu efortul nostru România,
începând cu 1 ianuarie 2007, este membră cu
drepturi depline a Uniunii Europene.

În actuala și viitoarea postură a sa, Moș
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Urmare din pag. 1

Crăciun 2006 ne-a acordat acest inteviu în
exclusivitate pentru Buletinul de informaţii al CCI
Maramureș “Hermes Contact”. Redăm mai jos
continuarea interviului cu cele spuse de Moș, cu
sublinierea că dreptul de autor / copyright îi aparţine.

“Mai am puţini ani și împlinesc un secol de când
am fost “creat” de piaţa de consum ca motivaţie pentru
inflaţia de cadouri care se năștea pe pieţele din
America de Nord și din Europa. Ca să am mai multă
credibilitate unii m-au plasat imediat după Moș
Nicolae, iar alţii care nu-l aveau pe sfântul Nicolae m-
au plasat ca singurul Moș împuternicit cu aducerea
darurilor cuvenite de sărbătorile de iarnă. Am primit
un nume personalizat de la fiecare popor care m-a
acceptat. În perioade mai dificile, în anumite ţări mi s-
a acordat și numele de Moș Gerilă. Și în România,
ţară sub “ocupaţia” sovietică am fost Moș Gerilă, și
nu mai veneam de Crăciun ci de Anul Nou, ca astfel
să-mi pierd legătura cu sărbătorile creștine de iarnă.

Dar să revin la zilele noastre, la acest an și la
această ţară minunată care este România. Am multe
lucruri și fapte frumoase și bune de spus, dar și multe
urâte și îngrozitor de rele despre acest popor și această
ţară mult încercată de Dumnezeu.

Mai întâi, doresc să vă spun că în ultimii 15-16
ani vin cu strângere de inimă când văd cum dispar
pădurile ţării. Tăierile masive de lemn au “chelit” munţii
și dealurile României. De sus, România începe să
semene cu Spania și Portugalia, ţări care au “bărbierit”
și ele în secolele trecute munţii de pădurile care îi
împodobeau. Mi s-a spus că anual peste o jumătate
de milion de brazi sunt tăiaţi pentru sărbătorile de iarnă,
la care se adaugă milioane de mc de lemn pentru a
îmbogăţi o categorie de oameni hapsâni și lacomi de
averi. Am auzit și de urmările acestui jaf în pădurile
românești cu consecinţe imediate și de viitor –
alunecări de terenuri, case luate de ape, oamenii pieriţi
în ape, căi de comunicaţie blocate sau luate de ape și
multe alte nenorociri. Mă întreb: “ce veţi lăsa voi
urmașilor din ceea ce v-au lăsat străbunicii voștri?
România a început să se vadă de sus, din ceruri ca un
cap pleșuv de bărbat.

În acest an nefiind zăpadă am fost nevoit să renunţ
la sania trasă de reni și să vin cu un automobil. Când
am intrat, noaptea în ţară, venind prin nord, prin
Maramureș, după câţiva kilometri parcurși am oprit
automobilul pentru că aveam impresia că am o
defecţiune sau o pană de cauciuc. Dar nu aveam nicio
defecţiune tehnică sau de cauciuc. Era de vină drumul!
Gropi adânci și din care multe îmi aminteau de solul
selenar unde ca să umbli trebuie să sari dintr-o groapă
în alta. Așa am păţit-o și eu pe drumurile transilvănene
din Nordul României. Tare mult am avut de pătimit cu
drumurile  acestea, încât mă întrebam dacă voi puteţi
să intraţi cu ele așa cum sunt în UE?

M-am bucurat când am intrat în localităţile, mai
ales capitale de judeţ, împodobite și luminate feeric
de sărbătoare. E drept că centrul localităţilor erau
luminate de milioane de becuri care îmi aminteau cum
arătau, acum un secol, dar și astăzi orașele din
America de Nord și Europa Centrală. Dar am avut și o
surpriză neplăcută. Cartierele mărginașe și satele din
același areal erau în întuneric ca pe timpul când eram
Moș Gerilă. Mi-am pus întrebarea: oare primarul și
consilierii locali și cei îndrituiţi cu gospodărirea
localităţii nu au trecut și prin aceste locaţii să vadă că
este întuneric beznă? Iar vă faceţi o imagine de faţadă
pentru Europa ca să cadă bine pentru ei și mai puţin
pentru voi? Am uitat să vă spun că, în momentul când
am intrat în ţară, la frontieră, aglomeraţie mare pe
sensul de intrare în ţară. De controlul selectiv, n-am
scăpat nici eu. Aveam mașina plină. Din necesitate

dar și din curiozitate poliţaii dar și vameșii m-au
controlat “la sânge”. Nimic deosebit. Nu tu droguri,
nu tu ţigări și alcool. Jucării și dulciuri cu adresant
stabilit de la expediţie. Dar totuși erau multe colete cu
cărţi. Controlul se întărește. Încep să scoată din
tomurile aflate în colete. “Revoluţia din decembrie
1989”, “Cine a tras în noi în Decembrie 22”,
“Constituţia României” ediţia a II-a, “Codul de etică a
parlamentarului”, “Deontologia ziaristului”, “Cod de
comportament a funcţionarului public”, “Vocabular de
exprimare corectă pentru parlamentari”,
“Corectitudinea vameșului în exercitarea funcţiei de
control”, “Trasietism politic” și multe alte cărţi
destinate aleșilor voștri, celor ce administrează
localităţile și ţara, a românilor în general.

Cam atât a reușit să ia la mână și să citească
titlurile, după care, nervos, au strigat la mine că am
adus literatură subversivă și se confiscă. Mai mult,
îmi pune ștampila de interdicţie de a intra în România.

Le-am explicat că aceste cărţi au fost expediate
de la Comisia Europeană, de la diferite asociaţii
internaţionale cu adrese precise și că trebuie să dea
socoteală pentru atitudinea pe care a luat-o versus
expeditori. Vameșul a chemat șeful de tură, acesta pe
șeful vamei și așa până la știu eu unde și cine au mai
vorbit. N-am înţeles care a fost ultimul. Singura
expresie pe care am înţeles-o a fost: “Daţi-i drumul
Moșului. E maculatură fără valoare.” Mi-au aruncat în
colet cărţile așa zise “fără valoare” dar mi-au luat în
schimb lădiţele, câteva dulciuri și ceva jucării pentru
că au datoria să ducă ceva ajutoare la centrul de copii
și bătrâni, că trebuie să fie televizat un important
parlamentar care donează copiilor și bătrânilor cadouri
de Crăciun”.

Gata, ușurat de câteva pachete, mi-am continuat
drumul. Intru în zona Oașului. Rămân cu gura căscată
la “viloacele” care se aștern de-o parte și de alta a
drumului. Unele cochete, dar cele mai multe dintre
ele sfidează arhitectura tradiţională a zonei, atingând
extrema megalomanie a prostului gust. De unde au
învăţat acești oameni “arta” de a face bani mulţi, pe
care să-i bage în vile care mai de care executate cu
prost gust?

Curţile, altădată pline de “animale multe și
cornute”, astăzi sunt populate cu 2-3 autoturisme, toate
fabricate de firme de renume, unele de ultimă
generaţie. Trec “dealul” și ajung în satele
maramureșene. Aici parcă nu a intrat încă “duhul rău”
al înlocuirii construcţiilor din lemn “meșteșugit” cu gust
și rafinament. Meșteșugite din ţeslă și topor
maramureșenii au transpus însemnele tradiţionale
maramureșene, inconfundabile și caracteristice zonei
în construcţiile de locuinţe, troiţe și bisericile lor. Ori
de cîte ori vin aici îmi desfăt privirea cu frumuseţile
înzestrată de la Dumnezeu cu munţi și dealuri molcome,
dar și aceste lucrări maramureșene: porţile din lemn,
casele din bârne, turlele bisericilor, tot din lemn, înalte
și svelte spărgând norii, apropiindu-le de cerul
dumnezeirii. Am nimerit de Ignat când aproape în
fiecare curte din Maramureș se înalţă ruguri, se
pârjolesc porcii sacrificaţi pentru marele festin al
Crăciunului și Anului Nou. Ultimul Crăciun când
animalul ursit să se sacrifice pentru bucuria omului de
a sărbători cu bucate și horincă, respectând datina
strămoșească, el trece în lumea cealaltă înjunghiat.
Aud că este ultimul an când această “metodă barbară”
de sacrificiu va fi înlocuită cu una “mai omenească”
prin împușcare sau adormire / ameţire. Bietul animal
va trece lin în lumea de dincolo a porcilor, visând la “o
viaţă mai bună” (sic).

Drumul meu continuă prin Ţara Maramureșului,
lăsând la adresanţi cele trimise la cerere sau nevoie și
ajung pe Valea Izei. Sate întregi pline de mașini luxoase
cu numere de Spania, Italia, Franţa, Germania și alte
ţări din UE. Am crezut că am greșit drumul și am ajuns
în Uniunea Europeană. Noroc cu casele, porţile și
bisericile din lemn, cu portul celor ce conduc gipurile
și turismele care erau maramureșene și m-au localizat

că totuși mă aflu în România de Nord. Veniseră
“europenii” acasă să sărbătorească Sfintele sărbători
de iarnă. Cu mic cu mare au revenit la vatra
strămoșească unde bunul și bunica octogenari îi
așteaptă cu dor și bucate alese pe rătăciţii după o
viaţă mai bună prin Europa. Au aruncat hainele
“nemţești” să se întoarcă la cele tradiţionale dominate
de culoarea albului imaculat și învârstate cu alte culori
vii din cele vegetale pe care numai moroșencele știu
să le facă vii.

Dacă nu ar fi drumurile cu hârtoape aș zice că mă
aflu într-o altă Elveţie a estului european. Dar gropile
mă aduc cu roţile pe pământ, amintindu-mi că sunt în
nordul României. O cotesc de la Ferești spre zona
munţilor, acolo unde stăpânii locurilor erau până mai
ieri mineri din tată în fiu, încă din timpul dacilor și
romanilor mineri. În curând vor rămâne o amintiresau
muzeu unde nepoţii și strănepoţii vor afla despre bunicii
lor mineri care zilnic au coborât în adâncurile munţilor
pentru a scoate la suprafaţă aurul, acest metal care la
români nu mai are valoare (sic!!).

După câte știu eu de la ceilalţi Moși care umblă
pe alte meleaguri ale globului, nu s-au prea închis mine
cu aur, argint și alte minereuri valoroase pentru că nu
au fost rentabile. Au fost închise cele prea sărace în
minereu sau cu un management prost conduse,
nemodernizate la nivelul tehnicii actuale. Dar aceștia
nu au avut parte de tranziţie ca românii, de lacomi
conducători care au secătuit minele de aur pentru a se
îmbogăţi ei. Aud că străini veniţi de la capătul
pământului, din Australia sau Canada vor să-i “înveţe”
pe români cum să scoată aurul din adâncuri, pentru ca
apoi ei sa-l proceseze cu metode tehnologice poluante
și interzise în ţările lor, înfruptându-se din bogăţia
românilor lăsându-le sterilul și poluarea cu cianura
otrăvitoare pentru câteva secole. Mă întreb, în această
situaţie, ţara asta nu are șefi, guvern, parlament care
să vadă cum este jefuită, lăsând-o fără bogăţiile sale
naturale cu care a înzestrat-o Bunul Dumnezeu. E păcat
că prezentul e lăsat în seama satisfacţiei viitorului.
Astfel realitatea contemporană devine istorie, fără să
oprească jaful care se petrece sub ochii poporului care
ar merita o soartă mai bună. O ţară frumoasă, bogată
și dotată cu oameni harnici și pricepuţi este atât de
sărăcită de venetici cu sprijinul și ajutorul celor care
au administrt-o și o conduc de-a lungul tranziţiei
noastre. Și uite că tot dând în dreapta și stânga am
ajuns la fundul sacului și mi s-au terminat atât interviul
meu cât și darurile aduse pentru moroșeni. Nu-i nimic,
pentru că de data asta m-au ajutat “europenii” veniţi
acasă care au avut mașinile burdușite de daruri pentru
toţi coconii și cocoanele, pentru toate vecinele și
cunoscuţii din sat. Le mulţumesc și le doresc să devină
bogătani în ţara lor cât mai repede.

Plec, însă, cu întristare dublă pentru cele văzute
și neplăcute dar și pentru faptul că de anul viitor predau
schimbul pentru noul Moș Crăciun Comunitar.  Nu știu
prea multe despre ce funcţii și obiective trebuie să
îndeplinească Moșul comunitar, pentru că acum ne
“școlește” după Directivele UE. Un singur lucru știu
că va fi multilingvist și va fi școlat de domnul Orban,
un comisar european, venit de pe aceste meleaguri.
Cu siguranţă că la nul voi veni pe la voi cu lecţiile
învăţate ca să vă ajut nu numai cu daruri ci voi face
așa cum spune un proverb chinez: “Nu da pește unui
om flămând. Dă-I o undiţă și învaţă-l să pescuiască.”

De aceea m-am înscris la cursurile de reciclare
pentru a obţine atestatul de Moș Crăciun comunitar.
S-ar putea să obţin licenţa pentru România –
Maramureș. Așa că nu aţi scăpat de mine. Până la
revederea din 2007, daţi-mi voie să vă urez cu ocazia
Sărbătorilor de iarnă “La mulţi ani cu sănătate și mai
multă bucurie”, “Sărbători fericite împreună cu familia
și prietenii”, “Bun venit în UE” și “Multe succese în
afaceri și în viaţa voastră”. Cu stimă, Moș Crăciun
2006”

A consemnat pentru dumneavoastră, Gheorghe
Marcaș



HERMES CONTACT 3

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

Calitatea proceselor și
rezultatelor acestora este și va
fi întotdeauna un factor
important într-o competiţie.
Implementarea sistemului de
management al calităţii, cu cele
opt principii ale sale, este un
mijloc de a orienta organizaţia
către ţelurile propuse și de a vă
îmbunătăţi în mod continuu
performanţele.

Calitatea în instituţiile de
educaţie este cea care
formează oameni de calitate!

De aceea, trebuie să se

STANDARD privind Calitatea în
domeniul educaţiei

acorde o atenţie deosebită
implementării sistemului de
management al calităţii conform
SR EN ISO 9001 în instituţiile
de învăţământ și în alte instituţii
furnizoare de educaţie.

Dar cum se poate
implementa un asemenea
sistem, știut fi ind că
instituţiile de învăţământ au
o activitate specifică,
deosebită de a altor
organizaţii ?

La această întrebare vă
răspunde în detaliu documentul

internaţional SR ISO IWA
2:2006, Sisteme de
management al calităţii. Linii
directoare pentru aplicarea ISO
9001:2000 în domeniul
educaţiei, care a fost adoptat ca
standard român de către
comitetul tehnic CT 56,
Managementul calităţii și
asigurarea calităţii.

Ce este IWA ? IWA este un
acord internaţional al unui grup
de lucru, elaborat de ISO, care
are scopul de a răspunde rapid
cerinţelor imediate ale pieţei;

aceste cerinţe s-au dovedit a fi
stringente în domeniul educaţiei
și au condus la apariţ ia
documentului IWA 2.

Documentul SR ISO IWA
2:2006 este structurat la fel ca
SR EN ISO 9001 și are avantajul
de a cuprinde, cumulat,
cerinţele standardului de bază
SR EN ISO 9001, linii le
directoare precizate în SR EN
ISO 9004 cât și cerinţele și liniile
directoare specifice aplicării în
organizaţiile care furnizează
produse și serivicii educaţionale.

CENTRUL ZONAL DE
INFORMARE în domeniul
STANDARDIZĂRII Maramureș
- ASRO

Mihail MĂRĂȘESCU

Activitatea organizaţiilor moderne este
din ce în ce mai mult orientată pe
proiecte. Specificitatea implementării
fiecărei soluţii, parametrii de calitate,
timp și cost sunt elementele definitorii ale
unui proiect și sunt parametrii pe care
orice organizaţie trebuie să îi urmărească
și să îi ţină sub control, deoarece
profitabilitatea fiecărui proiect în parte
afectează profitabilitatea generală a
organizaţiei.

Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș în colaborarea cu CEFE
România  (Competenţe Economice cu
Formare prin Experimentare) și cu
spijinul programului IBD/GTZ al
Ministerului Federal German pentru
Cooperare Economică și Dezvoltare
(BMZ), în cadrul proiectului “Academia
de Management pentru IMM Maramureș”,
organizează cursul “BAZELE
MANAGEMENTULUI DE
PROIECT” (PROJECT
MANAGEMENT FUNDAMENTALS).

OBIECTIVUL CURSULUI:
însușirea de către participanţi a
conceptelor teoretice de bază în
managementul de proiect; utilizarea unor
tehnici de identificare, evaluare si
dezvoltare proiecte, de planificare si
alocare resurse/costuri, de bugetare
proiecte, de monitorizare/raportare;
dobândirea abilităţilor de coordonare a
echipelor și proiectelor și iniţierea
primilor pași spre integrarea în
comunitatea managerilor de proiect,
comunitate în plină dezvoltare atât pe
plan internaţional, cât și în România.

TEMATICA CURSULUI:

În perioada 22-26 ianuarie 2007 se va organiza cursulÎn perioada 22-26 ianuarie 2007 se va organiza cursulÎn perioada 22-26 ianuarie 2007 se va organiza cursulÎn perioada 22-26 ianuarie 2007 se va organiza cursulÎn perioada 22-26 ianuarie 2007 se va organiza cursul

"BAZELE MANAGEMENTULUI DE PROIECT"
§ Introducere în

Managementul de Proiect (definirea
conceptelor de proiect, managementul
proiectelor ciclul de viata al proiectului,
managerul de proiect)

§ Programe de finanţare
europene – Fondurile Structurale
2007-2013

§ Grupele de procese de
management de proiect: procese de
iniţiere; procese de planificare; procese
de execuţie, procese de monitorizare
și control, procese de închidere și
evaluare finală.

§ Abilităţi și arii de cunoștinţe
de management de proiect

§ Managementul proiectelor
asistat de computer – Microsoft
Project

§ WORKSHOP: dezvoltarea
practică în echipe de 4-5 cursanţi a unor
propuneri de proiecte specifice
organizaţiilor cursanţilor și formalizarea
propunerilor în Microsoft Project.

Cursul este susţinut de 3 specialiști
în project management cu îndelungată
experienţă teoretică și practică, echipa
fiind condusă de Codrin Radu – vice-
președinte CEFE Training Romania și
membru CEFE Internaţional.

CEFE Training România este
asociaţia trainerilor certificaţi naţional
CEFE și a fost înfiinţată în anul 2003 cu
scopul de a contribui la dezvoltarea
continuă și durabilă a competenţelor și
abilităţilor economice, sociale și
manageriale pe plan local, regional și
naţional.

CEFE Training România oferă cele

mai moderne soluţii de training și
coaching utilizate pe plan mondial,
dar în același timp adaptate specificului
și realităţilor din România. Principiul
central al metodei de training CEFE și
totodată caracterul său aparte, îl
constituie faptul că participanţii sunt
solicitaţi, prin programul zilnic anume
structurat, să investească efort intens și
energie, să acţioneze, iar prin acţiune,
aceștia ajung să stăpânească noile
concepte și procese de management.

Spre deosebire de metodele
traditionale de training, unde se pleacă
de la un „adevăr dat”, în metoda CEFE
participanţii sunt implicaţi in
exerciţii care propun diverse
probleme, a căror rezolvare solicita
analiză, culegere de informaţii si
participare activă.

PERIOADA DE DESFĂȘURARE
este  22 - 26 ianuarie 2007, între orele
900 - 1800. Taxa de participare este de
250 EURO + TVA /participant și se achită
în lei la cursul BNR din ziua facturării.
Se asigură participanţilor: suport de curs
și două pauze de cafea în fiecare zi. Cei
ce doresc pot opta pentru servirea mesei
de prânz în sistem catering la preţul de
10 EURO + TVA / participant / zi.

Absolvenţii cursului vor primi
diploma de participare eliberată de CEFE
Training Romania.

Pentru informaţii suplimentare și
înscrieri vă așteptăm la sediul Camerei
de Comerţ și Industrie Maramureș, Bd.
Unirii nr. 16, et. III, cam. 10, telefon
0262-221.510. Persoană de contact:
Diana CHEŢA.
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Mesaje, felicitări și urări de
Crăciun și Anul Nou - 2007

Purtăm lumina colindelor în noi, în 
toate zilele  lunile anului, dar astăzi, 

în prag de sărbători rostim tuturor 
celor dragi, clienţi colaboratori

 precum i familiilor 
acestora, un an nou  200  mai bun, 

cu sănătate i fericire !

și

și
ș

ș

,  

7
angajaţi,

La mulţi ani!

Colectivul  BRD-Groupe Société Génér le

Grup Baia Mare

a

Tainica Naștere a Mântuitorului

să vă aducă pace și bucurie în

suflet iar Anul care vine să

vă găsească sănătoși sub

aura succesului și

împlinirilor.

LA MULTI

ANI!

Cu ocazia Sfintelor Sărbători ale

Crăciunului și Anului Nou 2007 vă

transmitem sincere urări de sănătate,

noroc și mult succes.

Să aveţi un an bun, binecuvântat de

Dumnezeu.

CRĂCIUN  FERICIT!

LA MULŢI ANI!

Director

Emil Konyardy

La cumpăna dintre ani, când vremea

stă să-și impartă timpul între vechi

și nou, în clinchetele de clopoţei și

concerte de colinde gândul nostru se

îndreaptă către Dumneavoastră,

dorindu-vă multă sănătate, fericire

și împliniri în vremurile care vin.

La mulţi ani!

Colectivul

TEHNOMIN SA
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Mesaje, felicitări și urări de
Crăciun și Anul Nou - 2007

Fie ca fericirea și succesul să

vă fie mereu alături! Vă

dorim multă sănătate și

Sărbători pline de

căldura unui cămin

liniștit.

LA MULTI

ANI!

Fie ca Sărbătorile de

iarnă să încununeze

cu liniște și voie

bună un an plin de

succese.

Nașterea Domnului Isus
Hristos reprezintă pentru
creștini cel mai important

eveniment.
Chamber's Services SRL vă
urează să-l primiţi în casele

Dumneavoastră cum se
cuvine, să aveţi

sănătate.împliniri și să
fiţi alături de noi și

în anul care vine!

La mulţi ani!

Fondul Naţional de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderile
Mici și Mijlocii

Momentele unice ale

sfârșitului de an ne oferă

prilejul să vă adresăm

gândurile noastre curate

și sincere de mai bine.

Sărbători Fericite și

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

CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ȘI
ASISTENŢĂ PENTRU SOCIETĂŢI
COMERCIALE

vă oferă următoarele servicii de
INFORMARE – DOCUMENTARE
COMERCIALĂ:

1. documentaţii la cheie pentru
constituirea unei societăţi comerciale

Vă oferim servicii complete: redactare
act constitutiv, autorizaţii, consultanţa
aferenta, copii xerox, înregistrare
documentaţie, ștampile, plastifiere certificat,
cărţi de vizită etc. toate la preţuri mici și
termen foarte scurt.

2. documentaţi i la cheie pentru
modificarea actelor constitutive (acte
adiţionale hotărâri etc.)

Indiferent de modificările pe care
doriţi să le faceţi noi vă asigurăm
documentaţia necesară înregistrării lor
precum și autorizaţii le aferente
activităţilor. Prin personalul specializat
și profesionist actele sunt redactate pe
loc sau pe bază de programare, la
costuri minime.

3. consultanţă privind legislaţia în
vigoare dintr-un anumit domeniu de
activitate;

Puteţi obţine informaţii privind legislaţia
în vigoare precum și toate modificările la zi
din diverse domenii de activitate sau liste
de acte normative după diferite criterii de
căutare.

4. consultanţă privind contractele
comerciale

Se pot oferi modele de contracte și

consultanţă privind regimul juridic al acestora
(contracte de comodat, de vânzare
cumpărare, de agent, contracte de asociere
în participaţiune,  contract de prestări
servicii, contract de închiriere, contracte
comerciale internaţionale etc. )

CURTEA DE ARBITRAJ
COMERCIAL de pe lângă Camera
de Comerţ și Industrie Maramureș

vă oferă:
1. cea mai ieftină, rapidă și confidenţială

procedură de obţinere a unui titlu executoriu
(maxim 5 luni)

2. consultanţă privind arbitrajul
comercial;

3. modele de clauză arbitrală și / sau
compromis

4. consultanţă privind medierea
diferendelor comerciale

AVANTAJELE ARBITRAJULUI
COMERCIAL

Avantajele oferite de arbitrajul
instituţional, organizat de Curtea de Arbitraj
Comercial de pe lângă Camera de Comerţ
și Industrie sunt: OPERATIVITATEA – litigiile
se soluţionează în maxim 5 luni;

CONFIDENŢIALITATEA – dosarele,
dezbaterile și toate lucrările Curţii de Arbitraj
sunt confidenţiale;

VALOAREA REDUSA A COSTURILOR,
taxele arbitrale fiind regresive și mai mici
decât taxele de timbru percepute de organele
judecătorești, taxele arbitrale se reduc cu 25
% dacă litigiul se judecă de către un singur
arbitru, iar în cazul concilierii se reduc cu 50%;

HOTĂRÂREA ARBITRALĂ ESTE
DEFINITIVĂ și obligatorie pentru părţi și
învestită cu formulă executorie poate fi
executată sil it ca orice hotărâre
judecătorească.

Informaţii la sediul CCI Maramureș din
Baia Mare, bd. Unirii, nr. 16, tel. 221510.
Persoană de contact : DUMITRU CLAUDIA

ARHIVA  ELECTRONICĂ  DE
GARANŢII  REALE  MOBILIARE

Arhiva Electronică de Garanţii Reale
Mobiliare (AEGRM)  funcţionează în temeiul
Legii nr. 99 / 1999 – capitolul IV  (publicată
în Monitorul Oficial nr. 236 / 27.VI.2004)
ca o baza de date la nivel naţional, care
asigură înscrierea și accesul la informaţiile
înscrise cu privire la avizele de garanţie. În
această bază de date sunt înregistrate
informaţii cu privire la garanţiile constituite
și pot fi căutate informaţii cu privire la
creditori, debitori și bunurile mobile ce fac
obiectul raportului juridic dintre cei doi.

CCI Maramureș – agent împuternicit
pentru înscrierea avizelor de garanţie în
AEGRM vă stă la dispoziţie pentru:

- înscrierea garanţiilor în AEGRM (gajuri);
- înscrierea modificărilor aduse garanţiilor

înscrise în AEGRM;
-radierea avizelor de garanţie înscrise în

AEGRM;
-căutarea înscrierilor în AEGRM după

următoarele criterii: nume și date de
identificare debitor și / sau creditor,
descrierea bunului care face obiectul de
garanţie.

În cadrul proiectului
“Academia de Management
pentru IMM Maramureș”,
Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș împreună cu
programul IBD/GTZ al
Ministerului Federal German
pentru Cooperare Economică și
Dezvoltare (BMZ) a organizat un
curs de instruire pentru
“Specialist  pentru Sisteme de
Managementul  Igienei in
industria alimentara conform
HACCP”. Cursul s-a desfășurat
în perioada 13 – 15 decembrie
2006 la Centrul de Instruire și
Marketing al CCI Maramureș.

Pe parcursul celor trei zile de
curs s-au abordat următoarele
tematici: Noţiuni de bază privind
calitatea produselor alimentare
(Cerinţe și tendinţe), Sistemul
HACCP pentru siguranţa
alimentului: evoluţie și

Cursul “Specialist  pentru Sisteme de

Managementul  Igienei în industria

alimentară conform HACCP” a fost finalizat
actualitate, cele 7 principii și 12
etape de urmat
pentru implementare (Pasul 1:
Politica pentru calitate (decizia
managerului), Pasul 2: Selectarea
și instruirea echipei HACCP,
Pasul 3: Informaţii de produs,

Pasul 4: Informaţii despre proces
(diagrama de flux), Pasul 5:
Identificarea riscurilor, Pasul 6:
Evaluarea riscurilor  și măsuri
de control, Pasul 7: Stabilirea
punctelor critice de control și a
punctelor de atenţie, Pasul 8:
Stabilirea valorilor standard și a
limitelor de toleranţă, Pasul 9:
Monitorizarea în Punctele Critice
de Control, Pasul 10: Acţiuni
corective, Pasul 11:
Documentaţia Sistemului
HACCP, Pasul 12:
Verificarea Sistemului HACCP),
Auditarea Sistemului HACCP,
conform DS 3027/1997,

Certificarea Sistemului HACCP,
Relaţia dintre SMC - ISO 9001 :
2000 și Sistemul HACCP), Studii
de caz.

 Cursul s-a bucurat de
prezenţa a 25 persoane,
reprezentanţi din partea a 24
firme, din Maramureș și Satu
Mare:  APILAND SRL, POENAR
PROD COM SRL, MOBIPAN SA
(Satu Mare), CALITATEA SRL,
ROMARGA SRL,  ARTAR
PROD COM SRL, TRANS
EURO HOTEL SA, OCRA CONS
SRL, SARPANIF PROD SRL,
BETA LUCULLUS SRL, SC
AIDELA SRL, DUNAV PROD
SRL, ENICONT SRL (Satu
Mare), BGSOFT COMPUTERS
SRL, PISANO SRL, GEMPAM
SRL, PUFULETE SRL și Ivegheș
Otilia Corina, Bretan Laura
Ancuţa, Boltea Florin, Terţan
Călin, Varga Tunde, Dănciulescu

Zoia Delia.
Acest curs a prezentat un

interes deosebit pentru firmele
din Industria alimentară și nu
numai, fiind prezente și firme ce
au ca obiect principal de
activitate Consultanţă și
furmizare de programe software
și din domeniul Hotelier. O mare
parte din firmele prezente au ca
obiect de activitate Fabricarea
pâinii; fabricarea produselor
proaspete de patiserie, nelipsind
firme din domeniul: Fabricarea
produselor lactate și a
brânzeturilor; Fabricarea
produselor de morărit;
Fabricarea condimentelor;
Comerţ cu ridicata pentru
diverse produse alimentare;

Participanţilor li se
acordă certificate
recunoscute internaţional,
eliberate de TÜV Rheinland
InterCERT, divizia
Akademia, aceste certificate
oferindu-le participanţilor
titlul de “Specialist pentru
sisteme de igienă în industria
alimentară conform
HACCP”.
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� Producţia industrială realizată în perioada 1.I-
31.X.2006, comparativ cu perioada similară din anul
2005, a fost mai mare cu 5,9% în volum absolut.

� Volumul cifrei de afaceri totale (cifra de afaceri
totala provine atât din activitatea principala, cât si din
activităţile secundare ale întreprinderilor cu profil
industrial) a întreprinderilor cu activitate principala de
industrie în perioada 1.I – 31.X.2006, a fost mai mare,
cu 13,1% faţă de aceeași perioada din anul 2005.

� Investiţiile realizate în perioada 1.I.–
30.IX.2006 au înregistrat o creștere de 28,1% faţă
de perioada corespunzătoare din anul precedent.

� Lucrările de construcţii realizate în perioada
1.I.– 30.IX.2006 au crescut cu 21,9% faţă de perioada
similară din anul 2005.

� Numărul pasagerilor transportaţi a scăzut în
perioada 1.I.– 30.IX.2006 cu 12,0% faţă de aceeași
perioadă din anul 2005, iar la parcursul pasagerilor
transportaţi s-a înregistrat o scădere de 18,6%.

� Exporturile și importurile de mărfuri realizate
în perioada 1.I - 31.X. 2006 faţă de perioada
corespunzătoare din anul 2005, au fost mai mari cu
27,1%, respectiv 30,8%.

� Volumul cifrei de afaceri a întreprinderilor cu
activitate principală de comerţ cu amănuntul a scăzut
în perioada 1.I. - 31.X.2006 cu 3,9% faţă de cel
obţinut în perioada corespunzătoare din anul 2005.
Comparativ cu perioada similară din anul 2005,
volumul cifrei de afaceri realizată din vânzările de
produse alimentare a fost mai mic cu 1,5%, și cu
6,9% din vânzările de produse nealimentare.

� Volumul cifrei de afaceri a întreprinderilor cu
activitate principală de vânzare, întreţinere si reparare

Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali
în luna octombrie și perioada 1.I. – 31.X. 2006

a autovehiculelor și motocicletelor, de comerţ cu
amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule s-a
situat în perioada 1.I. - 31.X.2006, peste nivelul
înregistrat în aceeași perioadă din anul 2005, cu
50,1%. Cifra de afaceri obţinuta din vânzările de
autovehicule, motociclete, piese de schimb și accesorii
aferente, întreţinerea și repararea autovehiculelor a
fost mai mare cu 50,7 % în comparaţie cu perioada
1.I.-31.X.2005, iar cifra de afaceri obţinută din
vânzarea de carburanţi a fost mai mare cu 14,5% faţă
de perioada corespunzătoare din anul 2005.

� Cifra de afaceri din activitatea de servicii de
piaţă prestate populaţiei a înregistrat în perioada 1.I
- 31.X.2006 o scădere de 2,2% faţă de perioada
similară din anul 2005.

� Capacitatea de cazare turistică în funcţiune a
structurilor de primire turistică în perioada 1.I.–
30.IX.2006 a fost mai mare cu 28,0% faţă de aceeași
perioadă din anul 2005.

� Câștigul salarial mediu nominal brut, pe ţară,
în luna octombrie 2006 a crescut cu 0,6%, iar câștigul
salarial mediu nominal net a fost mai mare cu 0,7%
comparativ cu luna septembrie 2006.

� Raportul dintre indicele câștigului salarial
mediu nominal net și indicele preţurilor de consum,
în luna octombrie 2006, a fost de 111,4% faţă de
luna corespunzătoare din anul precedent și de 93,6%
comparativ cu luna octombrie 1990.

� Preţurile de consum al populaţiei, pe ţară, în
luna octombrie 2006 au crescut cu 0,2% faţă de luna
precedentă și cu 4,8% faţă de luna octombrie 2005.
În raport cu luna decembrie 2005, rata inflaţiei a fost
de 3,0%, ceea ce corespunde unei medii lunare de

0,3%, comparativ cu 0,7% în aceeași perioadă din
anul 2005.

� Numărul șomerilor înregistraţi la sfârșitul lunii
octombrie 2006 era de 8.710 persoane, în creștere cu
125 persoane faţă de luna precedentă, iar rata
șomajului a fost de 4,2 % (4,1% în luna precedentă)
și de 3,4% pentru femei (3,3% în luna precedenta).

� Numărul mediu al pensionarilor în trimestrul
III 2006, era de 126951 persoane, mai mic cu 3286
persoane (-2,5%) comparativ cu trimestrul III 2005,
în principal, pe seama scăderii numărului
pensionarilor de asigurări sociale agricultori unde se
înregistrează un minus de 4162 persoane (-21,0%).
Distribuţia după sistemul de pensionare reliefează
faptul că pensionarii de asigurări sociale de stat deţin
ponderea majoritară (87,4%).

� Evoluţia principalelor fenomene demografice,
în perioada 1.I-30.IX.2006, comparativ cu perioada
corespunzătoare din anul 2005 a fost caracterizată de
scăderea natalităţii, mortalităţii generale și mortalităţii
infantile. Nupţialitatea a crescut, iar divorţialitatea a
scăzut. Scăderea numărului de născuţi vii cu 128 s-a
reflectat în diminuarea ratei natalităţii de la 11,1 la
10,7 născuţi vii la 1000 locuitori. Numărul decedaţilor
a fost în scădere cu 110, iar rata mortalităţii a scăzut
de la 11,0 la 10,7 decedaţi la 1000 locuitori. Sporul
natural pozitiv al populaţiei a fost de 5 persoane faţă
de 23 persoane în perioada corespunzătoare din anul
2005. Creșterea numărului de căsătorii cu 35 a
determinat majorarea ratei nupţialităţii de la 7,9 la
8,0 căsătorii la 1000 locuitori; rata divorţialităţii a
fost de 1,53 divorţuri la 1000 locuitori (1,69 la 1000
locuitori în perioada similară din anul 2005). Numărul
decedaţilor sub 1 an a scăzut cu 10, rata mortalităţii
infantile scăzând de la 13,3 la 11,3 decese sub 1 an
la 1000 născuţi vii.

Vasile POP – director executiv

Direcţia Judeţeană de Statistică Maramureș prezintă:
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C.C.I. Maramureș - Busola dumneavoastră în afaceri !

 ISSN 1221-0455

CERERI
ALGERIA
� Firma este specializată în

consiliere și sprijin tehnic pentru micii
investitori, pentru realizarea unor unităţi
economice productive, precum și în
importul de materiale, instalaţii și utilaje
pentru industria agroalimentară. Este
interesată în cooperarea cu societăţi
românești producătoare de echipamente
pentru industrializarea laptelui și a
produselor din lapte, echipamente,
utilaje, produse din inox, în vederea
importului. (4196)

ARABIA SAUDITĂ
� Solicită bare rotunde de fier, de

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

AUSTRALIA
� Intenţionează să importe o

cantitate însemnată de materiale textile
pentru tapiţerii, draperii și alte decoraţiuni
interioare. (4182)

BELGIA
� Caută companii in 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. E dispus să
viziteze în România potenţialii furnizori.
(4169)

EGIPT
� Solicită nicovale cu greutatea de

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

� Solicită strunguri/piese de
strung. (4235)

ESTONIA
� Firma solicită forţă de muncă din

România, pentru domeniile: prelucrarea
lemnului, electricieni, muncitori în
construcţii, conducători auto, etc. (4211)

FINLANDA
� Caută producători de

încălţăminte care ar putea produce
colecţia firmei. Pentru moment lucrează
cu o companie din Estonia, dar caută și
alţi producători. (4168)

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 românesti,
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)

ISRAEL
� Caută firme producătoare de

tricotaje pentru copii și femei, în vederea
cumpărării sau a producţiei în lohn.
(4189)

� Solicită produse metalurgice
turnate, matriţe, etc. Condiţii tehnice:
partenerul solicită experienţă în turnarea
de piese până la 300 kg; mărimi de până
la 1000mm x 1000mm; fabrica să aibă
departament de control al calităţii.
(4192)

� Solicită confecţii metalice din
tablă cu grosimi: 0.8mm - 2.4mm.
(4193)

� 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
� Firma solicită: lemn de foc;

furgonete. (4190)
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)

MAREA BRITANIE
� Firma solicită 12 tipuri de piese

din metal, prelucrate prin așchiere (oţel
și aluminiu). Este nevoie de experienţă
în industria militară sau aerospaţială.
(4187)

POLONIA
� Firma are ca obiect de activitate

producţia de încălţăminte. Dorește să
colaboreze cu producători de
încălţăminte. (4174)

SUEDIA
� Solicită diverse tipuri de

componente pentru industria auto:
angrenaje pentru volane, roţi dinţate,
curele de transmisie, etc.(4202)

COOPERĂRI
ALGERIA
� Este dispusă să asigure

reprezentarea pe piaţa algeriană a unor
producători români de tractoare, mașini
și utilaje agricole, seminţe și material
săditor, îngrășăminte, insecticide,
fungicide, utilaje și linii de producţie
pentru mica industrie. Poate asigura
exportul de curmale și smochine la preţuri
avantajoase. (4197)

AUSTRALIA
� Se dorește parteneriat cu o

firmă românească, pentru prelucrarea
(toarcere, tesere, tricotaje) lânii de
alpaca, o lână fină, alunecoasă,
neondulată. Lâna ar urma să fie trimisă
în România și prelucrată, iar produsele
finite trimise în Australia. (4183)

POLONIA
� Firma dorește să colaboreze cu

tăbăcării din România. (4181)
S.U.A.
� Companie americană de

mărime medie cu activitate în domeniul
construcţiilor metalice pentru clădiri
comerciale și de birouri, hale industriale,
depozite, este interesată în identificarea
unor firme românești de proiectare
(design) în domeniul construcţiilor
metalice în vederea cooperării (eventual
outsourcing) la realizarea proiectelor
tehnice (design detaliat). Pentru partea
de “modeling” și “detailing” structural,
ar dori ca partenerul român să utilizeze
sistemul software SDS/2. (4203)

OFERTE
ALBANIA
� Solicită paste de tomate în

cantitate de 60-80 to / lună; condiţii de
livrare: butoaie de 200kg. (4242)

INDIA
� Firma indiană exportă orez.

(4210)
POLONIA
� Firma dorește să vândă o

cantitate mare de zahăr. Caută
colaboratori. (4179)

• Din străinătate
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