
Anul XVII

Nr. 202

Aprilie

2007

BULETIN INFORMATIV EDITAT DE CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ

CONTACT
hermes

Editorial

Ing. GHEORGHE MARCAȘ -

președintele C.C.I. Maramureș

Continuare în pag. a  2-a

Comerţul extern
după aderarea la UE

Comerţul exterior al unei ţări este o
componentă importantă atât în realizarea
Produsului Intern Brut(PIB), cât și în balanţa de
plăţi.

Începând cu 1 ianuarie 2007, România ca
membră a Uniunii Europene, trebuie să aplice
și să respecte prevederile legislative comunitare,
cuprinse în Politica Comercială Comună(PCC).
Aceasta se întemeiază pe o serie de principii
uniforme cu privire la modificarea tarifelor,
încheierea acordurilor tarifare și comerciale,
uniformizarea măsurilor de liberatizare a
comerţului intracomunitar și în politica
exporturilor și a măsurilor de protecţie în situaţii
de dumping și subvenţii.

Prin măsurile luate de Consiliul Europei s-a
prevăzut o politică uniformizată importul și
exportul de produse, lista comună a produselor
liberalizate, înlocuirea actelor naţionale cu cele
comunitare și realizarea unei politici comerciale
comune.

În domeniul importurilor se respectă
criteriile liberalizării și congenizării. Totodată
Regulamentul din 22.12.1994 prevede
următoarele proceduri: procedura de informare
a Comisiei, de către statele membre, asupra
tendinţelor de adaptare a unor măsuri de
protecţie/salvgardare, măsura de consultare la
cererea unui stat membru, privind condiţiile
impuse importurilor, evoluţia lor, unele aspecte

Consulatul General al României în
Gdynia, Asociaţia Institutul Polonia –
România și oamenii de afaceri din
Regiunea Pomerania transmit mulţumiri
pentru succesul întâlnirii care a avut loc
între Președintele Camerei de Comerţ
și Industrie și reprezentanţii
Consulatului General al României în
Gdynia, ai Asociaţiei Institutul Polonia
– România și cu cei ai oamenilor de
afaceri din Regiunea Pomerania.

Avem convigerea că dorinţa de

colaborare pe care aţi exprimat-o va fi
continuată și sprijinită de către
dumneavoastră. În perioada de timp
imediat următoare vom transmite
domnului Președinte intenţiile noastre de
colaborare extinsă cu judeţul
Maramureș. În mod special dorim să
mulţumim domnului Președinte pentru
largul interes, sincer și deschis în același
timp, de dezvoltare a relaţii lor
economice dintre Regiunea Pomerania
și judeţul Maramureș. Interesul

manifestat de către dumneavoastră va
constitui un bun exemplu și pentru alţii
în dezvoltarea acestor relaţii.

Vă mulţumim încă o dată pentru
deschiderea manifestată și avem
convingerea că aceasta va contribui la
dezvoltare și consolidarea relaţiilor
dintre Polonia și România, în special cu
judeţul Maramureș.

Cu stimă,
A.C. Borzynski - Consul Onorific al

României în Gdynia

Scrisoarea Consulului General al României în Gdynia - Polonia

În zilele de 25 și 26 aprilie Camera de Comerţ
și Industrie Maramureș a primit vizita unei misiuni
economice poloneze din regiunea Pomeranian,
condusă de Consulul Onorific al României la
Gdynia, dl. A.C. Borzynski.

Cu ocazia acestei vizite  a misiunii economice
poloneze, CCI Maramureș a primit, de asemenea
și vizita secretarului I – șeful Secţiei de Promovare
a Comerţului  al Poloniei la București, dl.
Wlodzimierz Kurowski.

Prima zi a vizitei a fost găzduită de Centrul de
Instruire și Marketing al CCI Maramureș.

Scopul vizitei l-a constituit o mai bună
cunoaștere a oportunităţilor pe care le oferă judeţul
nostru pentru dezvoltarea relaţiilor comerciale cu
regiunea Pomeranian.

La deschiderea oficială a “Întâlnirii de afaceri
Româno-Poloneză” au participat: Gyöngyike Böndi
– prefect, Cristian Anghel – primar, A.C. Borzynski
- Consulul Onorific al României la Gdynia,
Wlodzimierz Kurowski – secretar economic,
Gheorghe Marcaș – președinte CCI Maramureș.

Pentru invitaţii din Polonia, Oficialităţile române
au prezentat judeţul Maramureș din punct de vedere
economic, punctând oportunităţile pe care le oferă
judeţul pentru afaceri.

Pentru oamenii de afaceri români prezenţi la
întâlnire, dl. secretar economic Wlodzimierz
Kurowski a făcut o prezentare a Poloniei din punct
de vedere economic, comercial și al oportunităţilor
de colaborare.

Partea cea mai importantă a întâlnirii a reprezentat-
o “Bursa de afaceri” organizată cu această ocazie.
La masa tratativelor s-au întâlnit reprezentanţi a 56
de firme din care 15 din Polonia ţi 41 din judeţul
Maramureș.

Domeniile de interes ale firmelor poloneze au
vizat: telecomunicaţii, televiziune cablu, software în

mod special pentru instituţii naţionale, mobilă,
industr ia mobilei, minerit, industr ia
alimentară(legume, fructe), transport rutier de marfă,
forestier, tehnologii pentru prelucrarea lemnului,
tehnologii pentru municipalităţi, agricultură, artizanat,
electronică, vopsele, coloranţi, domeniul ventilaţiilor.

În finalul bursei de afaceri Conducerea CCI
Maramureș a avut loc o întâlnire cu Conducerea
Asociaţiei Institutul Polonia - România,  ocazie cu
care au fost creionate posibilităţi de colaborare în
viitor între cele două organizaţii.

Astfel s-a convenit
- încheierea unei convenţii de colaborare
- organizarea unei misiuni economice române la

Gdynia în trimestrul  al III – lea al anului 2007
- schimbul permanent de informaţii despre

cererea/oferta colaboratorilor din cele două zone
- preocuparea ambelor organizaţii pentru a urmări

rezultatele întâlnirilor de la Baia Mare.
Întâlnirile de afaceri începute în 25 aprilie au

continuat în 26 aprilie, de data aceasta la sediul
CCI Maramureș. Trei dintre firmele poloneze s-au
întâlnit cu primari de localităţi, reprezentanţi ai
agenţiilor de turism, reprezentanţi ai societăţii de
salubrizare, precum și cu conducerea comercială a
Companiei Naţionale REMIN.

Atât partenerii polonezi cât și partenerii români
prezenţi la “Întâlnirea de afaceri Româno-Poloneze”
s-au declarat mulţumiţi de discuţiile și contactele de
afaceri avute.

Rezultatul concret al acestora va fi “monitorizat”
de CCI Maramureș și Asociaţia Institutul Polonia -
România pentru a cunoaște permanent stadiul
colaborărilor pentru care au fost antamate discuţii,
chiar efectuate vizite la firmele maramureșene, în zilele
de 25 și 26 aprilie la Baia Mare.

Colaborarea dintre CCI  Maramureș și Asociaţia
Institutul Polonia – România suntem convinși că va
conduce și la o dezvoltare a colaborărilor economice
și comerciale în cadrul Euroregiunii Carpatica.

ÎNTÂLNIRE DE AFACERI ROMÂNO-POLONEZĂ
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economice și sociale privitoare la produsele de
import și procedura comunitară de anchetă.

Comisia este abilitată să aprecieze dacă e
necesar să adopte măsuri de iniţiere/salvgardare
, când sunt îndeplinite cumulativ două condiţii și
anume – produsele importate în UE se află într-o
cantitate mult sporită  și când cauzează grave
prejudicii producătorilor comunitari. În această
situaţie Comisia limitează perioada de valabilitate
a documentelor de import sau modifică regimul
de import pentru produsele în cauză,  definitiv
sau pe timp limitat.

În ceea ce privește exporturile, Regulamentul
1934/1982 prevede că pentru produsele din CE
către state terţe, este liber și nu este supus
restricţiilor cantitative. Există, totuși, și anumite
excepţii, când un stat membru al UE poate să ia
măsuri unilaterale de protecţie și anume, restricţii
cantitative determinate de anumite motive:
moralitate și ordine publică, protecţia sănătăţii,
tezaurelor naţionale și proprietate industrială și
comercială.

Pentru produsele neliberalizate la nivel
comunitar sau supuse restricţiilor cantitative la
import/export, prin Regulamentul nr.520/1994 s-
a instituit un regim specific de import/export prin
gestionarea contingentelor.

Autorităţile competente din ţările membre
prezintă Comisiei informaţii privitoare la cererile
de licenţă primite, indicând numărul solicitanţilor
și volumul global al cantităţilor cerute. Comisia
examinează informaţiile primite și determină în
cunoștinţă de cauză cantităţile contingentate.

Regulamentul 2428/1988 privind dumpingul
și 3284/1994 privind subvenţiile reglementează
și definește dacă un produs face sau nu obiectul
politicii de dumping sau subvenţionat și modul de
soluţionare a diferentului apărut/constatat.

Prevederile legate de prejudicierea datorată
unor importuri/exporturi comunitare sunt
reglementate de Regulamentul 2641/1984, iar
contrafacerea de Regulamentul 3842/1986

Statistica schimburilor comerciale stă la baza
determinării celor doi indicatori, PIB și balanţa
de plăţi  și schimburile comerciale,  dar și pentru
analizele și studiile macroeconomice, la nivel
naţional și internaţional, pe termen scurt și mediu.
Aceste date statistice de comerţ exterior constituie
elemente de bază în calcul, luate de către guvern
atât în stabilirea politicilor comerciale globale
cât și pentru generarea de ieșiri pe noi pieţe de
comerţ exterior sau pentru reactivarea acelora
pierdute după decembrie 1989.

Începând cu 1 ianuarie 2007, România ca
membră a Uniunii Europene, s-a aliniat la
legislaţia, respectiv Regulamentul nr. 638 din 2004
privind statisticile de comerţ intracomunitar bazat
pe sistemul statistic INTRASTAT, cât și pentru
comerţul extracomunitar bazat pe sistemul statistic
EXTRASTAT.

Astfel, vechiul sistem de realizare a
statisticilor de comerţ extern, bazat pe
informaţiile obţinute din declaraţiile vamale de
export/import, a fost înlocuit cu prevederile
Regulamentului citat mai sus. România aplică acum
politica comună a Uniunii Europene care constă
în aplicarea tarifului vamal comun, a schemei de
preferinţe generalizate -  SGP a UE, a măsurilor
de apărare comercială și a acordurilor preferenţiale
și de cooperare încheiate cu terţe ţări. În aceste
condiţii comerţul exterior actual al României se
supune acţiunii unor factori administrativi și
economici legaţi de noua calitate de stat
comunitar dintre care enumerăm:

·schimbări în tariful vamal. Taxele vamale ,
în relaţia cu ţările membre a adus o îmbunătăţire
substanţială în relaţia comercială dintre ţările
membre. Pentru Comerţul exterior cu terţe ţări,
Uniunea Europeană a introdus noi taxe, mai mari
și mai severe de antidumping și produse
subvenţionate cu un pronunţat caracter
protecţionist.

·politicile comune de comerţ exterior în
spaţiul Uniunii Europene faţă de celelalte din afara
sa, ceea ce a permis noi oportunităţi pentru noile
ţări primite. La regulile Organizaţiei mondiale a
Comerţului(OMC) s-au adăugat acorduri de liber
schimb ale UE cu state sau grupe de state din
afara Uniunii. Totodată s-a renunţat la acordurile
care funcţionau între ţările aderate la UE cu alte
ţări din afara Uniunii.

·fluxurile de investiţii directe – ISD. Acestea
s-au concentrat preponderent în industrie, ceea ce
a condus la creșterea semnificativă a schimburilor
de mărfuri. În anii 2004-2006 ISD au stimulat
delocalizările productive și au sprijinit evoluţia
mediului de afaceri prin stimularea unui
management performant și a unor noi oportunităţi
generate de accesul la o piaţă globalizată. Cererea
internă de investiţii s-a materializat, mai ales prin
importul de mașini și echipamente din tehnologii
avansată care au contribuit la creșterea
productivităţii muncii, a calităţii și competitivităţii
produselor.

Începând cu anul 2005 s-a constatat o
influenţare semnificativă a utilizării de către ţările
noi membre, a sistemului tarifelor specific
UE(TARIC) și a politicilor de comerţ exterior
aplicate de acestea în ISD.

Decalajul aderării României și Bulgariei la UE,
faţă de celelalte 10 state aderate în 2004, ne-a
permis să “învăţăm” din experienţa lor, a
schimburilor comerciale în interiorul și în afara
Uniunii.

Exporturile de bunuri  totale, în primul an al
integrării celor 10 state, a cunoscut o majorare
semnificativă în privinţa ritmului de creștere,
urmând ca în al doilea an să se înregistreze o
diminuare a acestuia în defavoarea schimbului
intercomunitar, dar cu creșteri remarcabile pe terţe
pieţe.

Întrarea Românie pe Piaţa Uniunii Europene
și implicarea în negocierile comerciale
multilaterale din cadrul Organizaţiei Mondiale a
Comerţului  și alinierea la principiile și standardele
Organizaţiei pentru Cooperare și Dezvoltare
Economică în domeniul investiţional, a necesitat
schimbări esenţiale ale cadrului de reglementare
în vederea dezvoltării unui mediu de afaceri
predictibil și stimulativ.

Astfel, prin aderarea noastră la UE, vom
beneficia de o serie de instrumente de sprijinire a
exportatorilor din Uniunea Europeană cum sunt:
furnizarea gratuită de informaţii și date
MADB(statistice, tarif vamal), furnizare gratuită
de studii, sprijin direct acordat exportatorilor
pentru eliminarea barierelor netarifare din terţe
pieţe, formularea și susţinerea unei politici
comerciale comune de apărare a intereselor
exportatorilor comunitari.

Uniunea Europeană va susţine accesul
exportatorilor români pe pieţele din afara zonei
sale, prin crearea unui cadru stimulativ pentru
comerţul internaţional, în special în contextul
negocierilor multi și bilaterale, respectarea efectivă
a angajamentelor asumate de ţările partenere în
cadrul juridic, reglementat internaţional și accesul
la informaţii din baza de date privind condiţiile
de export ţi investiţii în terţe ţări.

În acest context apar și restituţiile la export.
Acestea reprezintă diferenţa dintre preţul pe piaţa
comunitară și preţul mondial al mărfurilor.
Acordarea restituţiilor  se  face în scopul facilitării
accesului exportatorilor din UE pe terţe pieţe, în
scopul de a face faţă concurenţei.

Regimul restituţiei este reglementat în UE prin
Regulamentul Comisiei nr. 800/199, care stabilește
regulile comune de aplicare a sistemului de
restituţii la export pentru produse agricole.

Produsele care beneficiază de restituţie la
export se stabilesc anual, prin regulamente ale
Comisiei și intră în vigoare din prima zi a anului
- 1 ianuarie. Pentru 2007 se aplică prevederile
Regulamentului Comisiei nr. 1854/2006.

Alocarea de plăţi pentru exportatorii
comunitari subvenţionaţi din FEGA se bazează pe
emiterea de certificate de fixare în avans(CFA)
sau licenţe de export. Restituţia se acordă
exportatorului  în urma solicitării acestuia și în
baza certificatului de export cu fixare în avans
sau a licenţelor de export. Plata restituţiei se face
la cererea expresă a comerciantului de către APIA,
în cazul în care declaraţia de export a fost
acceptată pe teritoriul României conform
articolului 49, alin. 1 din Regulamentul Comisiei
nr. 800/1999.

Informaţiile și instrucţiunile referitor la
restituţii la export se pot lua pe plan judeţean de
la APIA.

În curând, în cadrul Centrului de Instruire și
marketing al CCI Maramureș, vor începe cursurile
de pregătire exportatori/importatori privind
raporturile statistice intrastat și extrastat, precum
și a unor acte normative și reglementări ale UE
privind comerţul exterior al României în calitate
de ţară membră a Uniunii Europene.

Urmare din pag. 1

Comerţul extern după aderarea la UE
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Cafeneaua Oamenilor de Afaceri
Ajutoarele de Stat și Fondurile Structurale

În perioada
19-20 aprilie

2007 la Centrul de Instruire
și Marketing al CCI
Maramureș din Baia Mare , s-
a desfășurat seminarul cu
tema “Ajutoarele de Stat și
Fondurile Structurale”.

Seminarul a fost organizat
de Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș în
colaborare cu Consiliul
Concurenţei – PROIECTUL
PHARE TWINNING RO 04/IB/
FI 08 și Inspectoratul de
Concurenţă Maramureș

Au participat:
- John Emeruwa, Resident

Twining Adviser
- Hanne Hoeck, Expert

Government Office West
Midlands

- Gheorghe Rădulescu
Director–Consiliul Concurenţei

- Maria Morcovescu –
vicepreședinte- Camera de
Comerţ și Industrie
Maramureș

- Mediul de afaceri din
judeţul Maramureș; 34 agenţi
economici din diverse domenii
de activitate (confecţii,
construcţii,producţie de
utilaje,producţie de
medicamente, publicitate,
transport local de persoane,
panificaţie, etc.)

- Reprezentanţi ai
asociaţiilor profesionale -
Asociaţia Patronală de Morărit
și Panificaţie Maramureș

- Reprezentanţi ai
administraţiei publice locale -
4 reprezentanţi ai unor
primării din judeţ.

-Reprezentanţi ai
instituţiilor publice din judeţ -
D.G.F.P Maramureș

-Reprezentanţi mass-

media - ziariști de la
principalele cotidiane locale :
Graiul Maramureșului, Glasul
Maramureșului, Informaţia
Zilei de Maramureș și
televiziunile locale Orizont TV
Baia-Mare și AXA TV Baia-
Mare.

- Inspectori de concurenţă
din judeţele: Arad, Brașov,
Cluj, Ialomiţa, Iași,
Maramureș,Neamţ, Satu-
Mare , Sălaj , Suceava ,Timiș.(
21-inspectori)

Programul seminarului a
cuprins prezentări care au
vizat următoarele :

-Noţiuni fundamentale în
domeniul Ajutoarelor de Stat.
Exemple și evaluare.

-Ajutoarele de Stat în raport
cu Fondurile Structurale.
Exemple practice.

-Fondurile Structurale:
Programul Comunitar pentru
2007 – 2013.

-Noile reglementări în
domeniu. Infrastructura
generatoare de venit.

Experţii prezenţi au
subliniat că România va putea
beneficia, începând cu data
aderarii, de fonduri importante
alocate de Uniunea
Europeana politicii de
coeziune în cadrul Uniunii
Europene. Daca este corect
apreciata si utilizata, aceasta
oportunitate poate contribui la
dezvoltarea economica a tarii
noastre si la recuperarea
decalajului fata de statele
membre ale Uniunii Europene.
O buna cunoastere a regulilor
care guverneaza acest
domeniu este, de aceea,
foarte importanta. În acest
scop, prezentarea acestor
reguli, chiar si în forma lor

provizorie, reglementarile
comunitare este foarte utila.

S-au făcut observaţii
asupra implicaţiilor aplicării
legislaţiei ajutorului de stat
asupra acordării fondurilor
structurale în România.

Legislaţia în domeniul
ajutorului de stat poate limita
în anumite situaţii aplicarea
legislaţiei în domeniul
fondurilor europene în termeni
de domenii eligibile pentru
finaţare, costuri eligibile ale
proiectelor, intensitate a
finanţării din surse publice,
contribuţie a beneficiarilor
finali, procedura de autorizare,
acordare și monitorizare.

În ceea ce priveste nivelul
maxim al finanţării care poate
fi acordată din surse
comunitare/surse de stat,
există plafoane diferite pentru
fondurile europene și pentru
ajutor de stat.

În cazul fondurilor
structurale, este obligatorie
confinanţarea din partea
statului român în proporţie de
minim 15% din valorarea
costurilor eligibile ale
programului operaţional. Co-
finanţarea statului roman
poate fi asigurată din surse
bugetare sau din surse private
ale beneficiarului (proprii sau

atrase în condiţii de piaţă).
Atunci cand cofinanţarea este
asigurată din surse publice
naţionale iar beneficiarii sunt
agenţi economici sunt
implicate elemente de ajutor
de stat; în consecinţă, toată
schema trebuie să respecte
regulile de ajutor de stat.

Reprezentanţii operatorilor
economici au fost interesaţi

de problemele privitoare la
fondurile structurale și la
sectoarele economice în care
se vor acorda acestea.

Pentru obiective precum
cercetarea fundamentală,
promovarea culturii și
conservarea patrimoniului,
reabilitarea siturilor industriale
poluate , regulile de ajutor de
stat permit acoperirea în
intregime a costurilor eligibile.
Prin urmare, este în avantajul
agenţilor economici
beneficiari ca, pentru aceste
obiective, să se realizeze
scheme cadru finanţate din
surse comunitare și din ajutor
de stat (fonduri de la bugetul
de stat/local), fără să se
impună o contribuţie proprie
a beneficiarului.

De asemenea s-a
menţionat că după aprobarea
programului comunitar 2007-
2013 se vor cunoaste exact
sectoarele în care se vor
acorda fonduri.

Seminarul a avut și o
componentă tehnică la care
a participat personalul de
specialitate de la
inspectorate. S-au discutat
probleme tehnice privind
fondurile structurale și
ajutoarele de stat, s-au
rezolvat cazuri simulate pentru

IMM-uri, au avut loc discuţii
pe marginea temelor
prezentate.

S-a stabilit modul în care
trebuie să continue
colaborarea între cele două
instituţii în vederea pregătirii
mediului de afaceri local
pentru accesarea de fonduri.

Inspector coordonator
Octavian Bandula
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CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ
- Busola Dvs. în afaceri!

În curând cursul:

INSPECTOR PROTECŢIA MUNCII
c u r s u r i

Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș va
lansa în curând cursul
INSPECTOR PROTECŢIA
MUNCII.

Definirea ocupaţiei
(conf. COR)

Inspectorul de protecţie
a muncii este specialistul
care lucrează în cadrul
unei unităţi – instituţie
bugetară, societate
comercială, cooperatistă,
organizaţie, asociaţie cu
obiect de activitate divers
– urmărind organizarea,
coordonarea și
monitorizarea activităţii de
asigurare a securităţii și
sănătăţii în muncă, în
conformitate cu legislaţia
specifică în vigoare.

Sănătatea și
securitatea vieţi i
profesionale

V-aţi gândit cât de
importante sunt
securitatea și sănătatea
în activitatea pe care o
desfășuraţi?

Cunoașteţi prevederile
legislative privind protecţia
muncii?

Știţi cu adevărat care
sunt obligaţi i le
angajatorilor și lucrătorilor
privind asigurarea
securităţii și sănătăţii în
muncă și cum puteţi
preveni accidentele de
muncă și bol i le
profesionale?

Sau cum să vă protejaţi
împotriva a numeroase
riscuri ale condiţiilor de
muncă?

Dacă nu sau dacă vreţi
să aprofundaţi toate
aceste lucruri și multe alte
aspecte legate de
protecţia muncii sau chiar
să profesaţi în acest
domeniu, Camera de
Comerţ și Industrie
Maramureș va lansa în
curând cursul Inspector
protecţia muncii.

Când vă gândiţi la
activitatea pe care o
desfășuraţi și la locul
dumneavoastră de muncă,
nu vă puteţi l imita la
satisfacţia financiară sau
cea a realizărilor efective,
la acordarea unei note
bune sau nu atmosferei
create de colectivul din
care faceţi parte și la
beneficiul de a lucra cu
e c h i p a m e n t e
per formante. Fără
protecţie împotriva
factori lor de risc în
sistemul de muncă, fără o
instruire adecvată în acest
sens nici nu v-aţi putea
desfășura activitatea.
Consecinţele l ipsei
securităţii și sănătăţii
angajaţilor sunt din cele
mai neplăcute, așa că rolul
unui inspector de protecţia
muncii într-o organizaţie
sau companie este
esenţial.

Cine sunt si cu ce se
ocupă? Acești inspectori
inspectează, în numele
guvernului sau al
întreprinderilor industriale,
locurile de muncă din
punctul de vedere al
protecţiei muncii, al
siguranţei proceselor de
producţie sau a bunurilor
produse, folosite sau
vândute și verif ică
respectarea regulilor de
protecţie a sănătăţii și
mediului înconjurător și a
standardelor și
specificaţiilor de calitate ale
producătorului.

Care sunt îndatoririle
postului? Obligaţiile includ:
să-i îndrume pe
reprezentanţii muncitorilor
și angajatorilor cu privire la
i m p l e m e n t a r e a
reglementărilor și regulilor
g u v e r n a m e n t a l e
referitoare la siguranţa
ocupaţională și a mediului
de muncă; să inspecteze

locurile de muncă pentru
a vedea daca sunt
respectate reglementările,
regulile și standardele
referitoare la mediul de
muncă, mașini și
echipamente; să
inspecteze produsele finite
sau părţile componente
pentru a vedea dacă sunt
în conformitate cu
specificaţiile și standardele
fabricantului.

Obiectivele acestui
curs Cunoașterea
activităţi lor ce se
desfășoară și organizarea
compartimentului de
Protecţia Muncii.
Îndeplinirea normelor de
securitate și sănătate a
muncii, este o cerinţă tot
mai stringentă și în
România (pentru alinierea
condiţiilor respective la
standardele Europene).
Urmând acest curs, veţi
reuși să deprindeţi
cunoștinţele necesare
practicării acestei ocupaţii
iar structurarea acestui
curs, vă va permite să
înţelegeţi rolul, locul,
importanţa și atribuţiile
Inspectorului pentru
Protecţia Muncii.

La sfârșitul cursului
absolvenţii vor fi capabili:

· Să comunice interactiv
la locul de muncă;

· Să lucreze în echipă;
· Să planifice activitatea

proprie;
· Să cunoască sursele

de informare și ofertele de
pregătire;

· Să organizeze activităţi
de protecţia muncii;

· Să asigure semnalizări
de securitate și sănătate
în muncă;

· Să instruiască
personalul pe probleme de
securitate și sănătate în
muncă;

· Să asigure
echipamentul individual de

protecţie / lucru;
· Să prevină accidentele

de muncă și să menţină
starea de sănătate a
personalului;

· Să investigheze
cauzele producerii
accidentelor de muncă și
a îmbolnăvirilor;

· Să monitorizeze
activitatea de protecţie a
muncii;

· Să coordoneze
activităţile de intervenţie în
cazuri de necesitate.

Agenda cursului:
· Legislaţia privind

securitatea și sănătatea în
muncă.

· Sistemul de muncă și
factorii de risc.

· Standarde de
securitate a muncii.

· A c o r d a r e a
echipamentului individual
de protecţie și de lucru.

· O r g a n i z a r e a
activităţilor de protecţie a
muncii.

· Accidente de muncă,
incidente periculoase și boli
profesionale.

· Semnalizarea de
securitate și sănătate la
locul de muncă.

· Sănătatea în muncă și
factorii de risc.

Metode didactice:
Cursurile au un

pronunţat caracter
practic – aplicativ. În
procesul de pregătire, se
vor utiliza mijloace și
metode moderne de
pregătire: prezentări,
dezbateri, discuţii active,
exemplificări și studii de
caz.

Important:
cursanţilor care au

promovat examenul final li
se eliberează, în condiţiile
legii, certificate de
absolvire a unui curs de
specializare pentru
ocupaţia de “Inspector
protecţia muncii”
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NOU!
InfoStandard - Noul produs al ASRO

Centrul Zonal de Informare și
Vânzare Maramureș în domeniul
standardizării din cadrul Camerei
de Comerţ și Industrie
Maramureș, vă oferă cel mai nou
instrument de documentare,
informare și gestiune a
standardelor – aplicaţia
„InfoStandard”, produs al ASRO,
care va înlocui Catalogul
Standardelor Române pe CD.

InfoStandard: Mai mult decât un
catalog !

• Actualizabil on-line;
• Permite instalarea în reţea,

deservind orice număr de utilizatori,
sau pe un singur calculator;

• Asigură documentarea în timp
real asupra existenţei unui standard
sau asupra actualităţii lui;

• Oferă posibilitatea să stabiliţi, la
nivelul organizaţiei, lista standardelor
necesare derulării activităţii în toate

segmentele sale;
• Evită dublarea cererilor datorită

paralelismelor ce pot apărea din
necesităţile diferitelor
compartimente: proiectare,
asigurarea calităţii, aprovizionare,
desfacere etc.;

• Însumează cererile, lista obţinută
o compară cu lista standardelor
române în vigoare, atenţionându-vă
asupra actualităţii unor standarde sau
a necesităţii de procurare a acestora;

· Actualizarea poate fi plătită lunar.
Dacă se plătește integral (pentru tot
anul) în primele 3 luni, atunci se
acordă 10 % reducere.

· Membrii ASRO primesc în contul
cotizaţiei de 250 EURO / an, un
produs InfoStandard monopost fără
actualizare

BONUS!  Cumpăraţi aplicaţia și

se oferă serviciul de actualizare
gratuit până la sfârșitul anului
2007!

Configuraţia recomandată:
Software:    - sistem de operare

Windows 2000/XP/2003
- Internet Explorer 6.0 (minim)
Hardware:
- procesor Pentium III sau mai bun,

TALON DE COMANDĂ

1 GHz, 512 Mb RAM
- spaţiu pe hard la instalare, min.

200 Mb
Informaţii suplimentare la sediul

CCI Maramureș bd. Unirii nr. 16, et.
3, cam. 9 – Mihail MĂRĂȘESCU, tel.
0262-221510, 0362-405303, 0728-
233908, fax +40-262-225794, e-
mail: cci_mm@ccimm.ro.

PREŢURI
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DORIŢI SĂ VĂ RECUPERAŢI BANII DE LA PARTENERII DVS. RĂU PLATNICI IN TIMP SCURT?
CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ PRIN

CURTEA DE ARBITRAJ COMERCIAL

VĂ OFERĂ SOLUŢIA CEA MAI IEFTINĂ SI RAPIDĂ PENTRU OBŢINEREA UNUI TITLU EXECUTORIU:
ARBITRAJUL COMERCIAL

PENTRU A APELA LA PROCEDURA ARBITRALA NU TREBUIE DECÂT SĂ INSERAŢI  ÎN CONTRACTELE
DVS. URMĂTOAREA  CLAUZĂ ARBITRALĂ:

“Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea,
interpretarea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitraj comercial organizat de Camera
de Comerţ și Industrie a judeţului Maramureș în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale
acestei Camere. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie”.

DE RESTUL NE OCUPĂM NOI!
Informaţii suplimentare la sediul Curţii de Arbitraj Comercial din  Baia Mare, bd. Unirii, nr. 16, et. I,

cam. 4 sau la tel. 0262 221510, 225012.

Camera de Comerţ si Industrie Maramureș vine în
întâmpinarea oamenilor de afaceri din Maramureș și
din străinătate, ce doresc, atât înfiinţarea de societăţi
comerciale, filiale etc., documentaţii pentru
modificarea actelor constitutive, dar și consultanţă
legislativă, în materie contractuala si comercială,
oferind servicii de consultanţă de specialitate de
calitate și la preţuri minime.

Cel mai scurt drum de la idee la afacere! În doar
3 pași !

1. Dvs. contactaţi Camera de Comerţ si Industrie
Maramureș

2. Noi pregătim documentaţia
3. Dvs. semnaţi si noi înregistram documentele

De ce Camera de Comerţ si Industrie
Maramureș?

Pentru ca apelând la serviciile de informare -
documentare comerciala oferite de Camera de
Comerţ si Industrie Maramureș beneficiaţi de servicii
de calitate pentru înfiinţarea firmei dvs, dar nu numai
atât, deoarece ne-am propus sa facem mai mult.

Suntem alături de dvs si după înfiinţarea firmei !

Acum puteţi beneficia de:
Asistenta de specialitate
Personalul nostru va acorda consultanta de

specialitate pentru înfiinţarea firmei, modificarea
actului constitutiv, consultanta privind regimul
contractelor comerciale, modele de contracte,
legislaţie si consultanta generala de afaceri.

Consultanţă de specialitate pentru oamenii de afaceri
Scurtarea timpului de rezolvare a problemelor

tale
Puteţi  beneficia de serviciile noastre profesioniste

ori de cate ori ne vei contacta si într-un termen foarte
scurt specialiștii noștri va oferă soluţii si consultanta
de care ai nevoie.

Soluţii potrivite nevoilor dvs. în cadrul unor relaţii
de colaborare permanente

Consultanţii noștri, pentru o mai buna cunoaștere
a situaţiei fiecărui client in parte, analizează
problemele dvs., va oferă soluţii adaptate cerinţele si
nevoilor dvs. și veţi putea beneficia de serviciile
profesioniste ale aceleiași persoane, ori de cate ori
ne veţi contacta, asigurând astfel continuitate si o
relaţie de colaborare permanenta.

Protejarea intereselor dvs.
Reprezentantul nostru va acorda consultanta cu

privire la forma contractelor pe care le semnaţi cu
partenerii dvs. de afaceri, sau va poate proteja
interesele asistându-va in negocierile pe care le
purtaţi.
In concluzie, beneficiaţi de asistenta pas cu
pas, pentru constituirea unui parteneriat de

încredere! Contaţi pe noi!
Informaţii suplimentare la sediul Camerei de

Comerţ si Industrie Maramureș din : Baia Mare, bd.
Unirii, nr. 16, et. 1, cam. 4 sau la tel. 0262 221510.
Persoana de contact: Dumitru Claudia.

Program cu publicul: de Luni până Joi : între 800 -
1300 și între 1430 - 1530, Vineri : 800 - 1100 și între 1230 - 1330.

Arbitrajul Comercial
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Din 25 mai 2007 va functiona
Bursa Românã de Mãrfuri

Terminal Baia Mare
administrat de Camera de Comert si Industrie Maramures

AVANTAJELE DERULĂRII PROCEDURILOR DE ACHIZIŢII PRIN
INTERMEDIUL BURSEI ROMÂNE DE MĂRFURI – Terminal Baia Mare

Bursa Română de Mărfuri (BRM)
Este o companie privată, înfiinţată în anul

1992 în România, în scopul punerii la
dispoziţia mediului de afaceri a unui
instrument specific economiei de piaţă
moderne. De-a lungul timpului BRM s-a
implicat atât în procesele de privatizare,
restructurare, cât și în activităţile comerciale
de achiziţie sau vânzare de produse, servicii
și lucrări , această implicare constând în
posibilitatea persoanelor fizice sau juridice
de a vinde sau cumpăra prin intermediul
procedurilor organizate în ringul BRM.
Terminalul BRM Baia Mare reprezintă
concretizarea colaborării dintre Camera de
Comerţ și Industrie a judetului Maramureș
și Bursa Română de Mărfuri București.

BRM Terminal Baia Mare se
adresează :

- agenţilor economici care doresc
achiziţionarea de produse, servicii, lucrări sau
valorificarea produselor, serviciile și bunurilor
prin intermediul unor proceduri de achiziţie/
vânzare organizate în conformitate cu
prevederile Legii 357/2005 privind Bursele
de Mărfuri, și a Regulamentelor BRM;

- autorităţilor contractante (autorităţilor
publice, instituţiilor publice, societăţilor
comerciale cu capital de stat, etc) care
gestionează fonduri bugetare-pentru
desfășurarea procedurilor de achiziţii publice
de produse, servicii și lucrări cu respectarea
dispoziţiilor OUG 34/2006 privind achiziţiile
publice.

Tipuri de proceduri care se
organizează la BRM Terminal Baia Mare:

-piata licitaţiilor: licitaţie deschisă,
licitaţie restrânsă, negociere competitivă,
negociere cu o singură sursă, cerere de
ofertă, concurs de soluţii

-piaţa la disponibil - organizarea unor
ringuri specializate pentru acele categorii de
mărfuri cu grad ridicat de standardizare,
numite și mărfuri fungibile. Astfel, se crează
cadrul în care cererea și oferta pentru astfel
de mărfuri se întalnesc în condiţii de maximă
transparenţă. Conform legii burselor de
mărfuri (357/2005), mărfurile fungibile sunt
acele mărfuri determinate generic care pot
fi înlocuite unele cu altele în executarea unei
obligaţii contractuale.

În acest moment, Bursa Română de
Mărfuri are organizate ringuri specializate
pentru principalele categorii de mărfuri
fungibile:
-petroliere (benzină, motorine, păcură, M,
CLU, CLG, etc)
-cărbune (huilă, lignit. etc.)

-cerealiere (grâu, orz, ovăz, floarea soarelui,
soia, etc)
-carne (animale în viu, carcase de animale
abatorizate)

În plus, există și un ring general al
produselor fungibile în cadrul căruia se pot
derula tranzacţii pentru orice mărfuri
fungibile, altele decât cele pentru care există
ringuri specializate pe piaţa la disponibil.

Avantajele competitive ale organizării
procedurilor de achiziţii și vânzări la
BRM:

Consultanţă
• alegerea  optimă a tipului de procedură

de achiziţie/vânzare;
• legătură permanentă între BRM și

societatea parteneră;
• stabilirea calendarului optim al achiziţiei

sau a vânzării;
• informarea partenerului cu privire la

preţurile practicate în mod curent pe piaţă;
• gruparea achiziţiilor/vânzărilor în

proceduri unice pentru unul sau mai multe
produse, mărfuri, active;

• întocmirea documentaţiei pentru
atribuirea contractului de achiziţie sau de
vânzare pe baza unei comenzi;

• sprijin în elaborarea răspunsurilor la
contestaţiile înaintate de ofertanţi;

• sprijin în stingerea pe cale amiabilă a
diferendelor legate de aplicarea unei
proceduri;

Know How
•experienţă de peste 14 ani
•valoarea tranzacţiilor derulate prin

intermediul BRM depășește 3 miliarde USD
•diferenţe favorabile obţinute la nivelul

anului 2005 – 57 milioane USD
•diferenţe favorabile totale – peste 175

milioane USD
•numărul total de proceduri organizate

– peste 6.000
•din 6000 de proceduri organizate - 150

contestaţii - 15 deferite justiţiei - nici un
proces pierdut;

•personal instruit și motivat – peste 100
de specialiști

Mediu Neutru
• creșterea numărului de noi ofertanţi

faţă de cei tradiţionali
• corespondenţa procedurii purtată prin

intermediul BRM
• confidenţialitatea identităţii

participanţilor până la momentul deschiderii
ofertelor;

• confidenţialitate asupra componenţei
comisiei de licitaţie până la momentul
deschiderii ofertelor;

• păstrarea secretului comercial al
ofertelor înregistrate;

Logistică
• reţea de terminale – 32 de puncte de

lucru judeţene;
• preluarea de către BRM a costurilor de

marketing direct;
• instrument de informare ofertanţi –

săptămânal;
• mare publicitate realizată la cerere în

același cotidian la rubrica Licitaţii BRM
• bază de date exhaustivă de ofertanţi

grupaţi pe coduri CPV;
• documentaţii standardizate.
Transparenţă
•publicitatea procedurii prin mass media

centrală și publicaţii proprii;
• actualizarea zilnică a site-ului BRM cu

informaţii despre organizarea procedurilor de
achiziţie și de vânzare;

•prezenţa ofertanţilor la deschiderea
tuturor ofertelor;

• consemnarea rezultatelor deschiderii
procedurii în procesul verbal și comunicarea
acestuia către toţi participanţii;

•posibil itatea înregistrării tuturor
procedurilor pe suport video – eventuală
probă în contestaţii ulterioare;

•publicitatea rezultatelor aplicării
procedurii – prin publicaţii proprii;

Garantare
•asigurarea respectării dispoziţiilor legale

în vigoare;
•asigurarea unui mediu concurenţial;
• gestionarea garanţiilor în mod echitabil

pentru ofertanţii participanţi la procedură;
•eliberarea garanţiilor numai în urma

confirmărilor de semnare a contractului și a
instituirii garanţiei de bună execuţie în
favoarea ordonatorului;

•punerea la dispoziţia părţii păgubite a
garanţiilor arestate în urma nerespectării
angajamentelor asumate;

• societăţile comerciale beneficiază de
avantajele realizării achiziţiilor și vânzărilor
prin mecanismul licitaţiei cu strigare

Simplu, Rapid, Competitiv
• relaţie simplă și eficientă bazată pe

semnarea unui simplu contract de
consultanţă între BRM și un terţ ordonator;

•declanșarea procedurii pe baza unei
comenzi standardizate, exhaustive dpdv al
informaţiilor referitoare la respectiva
procedură

•profesionalismul echipei și
responsabilitatea organizării procedurilor
indiferent de valoarea acestora;

BRM soluţia achiziţiei corecte, eficiente,
cu costuri minime
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OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE OFERITE DE PROGRAMUL OPERAŢIONAL
SECTORIAL “CREȘTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”

Planul Naţional de Dezvoltare (PND)
este un concept specific politicii europene
de coeziune econimică și socială care
reprezintă documentul de planificare
strategică și programare financiară
multianuală care va orienta și stimula
dezvoltarea socio-econimică a României
în perioada de referinta (2007-2013).
PND este un instrument de prioritizare
a investiţiilor publice pentru dezvoltare.
Raţiunea elaborării PND este aceea de a
stabili direcţiile de alocare a fondurilor
publice, din surse interne sau externe,
pentru investiţii cu impact semnificativ
asupra dezvoltării economice și sociale.

Sprijinul financiar al Uniunii Europene
alocat României va fi gestionat în baza
Cadrului Naţional Strategic de Referinţă
(CNSR). CNSR este un document bazat pe
PND și elaborat pe o perioadă de 7 ani
(2007 – 2013) în scopul indeplinirii
Obiectivului ”Convergenţă” din cadrul
Politicii de Coeziune Econimică și Socială
a UE. CNSR este structurat pe domeniile
eligibile pentru finanţare din
Instrumentele Structurale ale UE.

Programele Operaţionale (PO) sunt
documente strategice elaborate de statul
membru și aprobate de către Comisia
Europeană care cuprind setul de priorităţi
multianuale care pot fi cofinanţate din
Instrumentele Structurale, din fonduri ale
Băncii Europene de Investiţii precum și
din alte fonduri. Programele
Operaţionale sunt de două feluri:
regionale sau sectoriale.

Programul Operaţional Sectorial
“Creșterea Competitivităţii Economice”
se află momentan în discuţie la forurile
europene, ultima versiune disponibilă
pentru analiză fiind cea din mai 2007.

Ministerul Economiei și Comerţului, a
fost desemnat ca Autoritate de
Management pentru Programul
Operaţional Sectorial „Creșterea
Competitivităţii Economice”. Acest
Program Operaţional reprezintă
documentul de programare care va
fundamenta gestionarea fondurilor
structurale, după data aderării, în vederea
implementării Prioritaţii tematice din
CNSR „Creșterea competitivităţii
economice”.

Programul complement este
documentul care detaliază modul în care
se implementează strategia și priorităţile
Programului Operaţional Sectorial
„Creșterea Competitivităţii Economice” și

conţine prezentarea detaliată a fiecărei
axe prioritare, pe domenii de intervenţie
și operaţiuni, indicatorii de monitorizare
a obiectivelor specifice, planul financiar,
criteriile indicative de selecţie a
proiectelor, etc.. Programul Complement
aferent acestui Program Operaţional
momentan se află în versiunea de
proiect.

Prin Programul Operaţional Sectorial
“Creșterea Competitivităţii Economice”
(POS CCE) se vor finanţa acele proiecte
viabile și sustenabile care răspund
obiectivelor programului. Proiectele
trebuie să fie în conformitate cu cerinţele
specificate în regulamentele privind
Fondurile Structurale, programul
operaţional, programul complement și în
regulamentele europene și naţionale
relevante. Criteriile esenţiale, condiţiile
și documentele necesare pentru accesul
la finanţare vor fi detaliate în apelul de
proiecte și în documentele conexe,
inclusiv ghidul pentru solicitanţi.

Eligibilitatea. În cazul fiecarei
operaţiuni, categoriile care pot beneficia
de susţinere din POS sunt identificaţi ca
beneficiari. Beneficiarii sunt firme
publice sau private care derulează
proiecte individuale și primesc ajutor
public. La unele operaţiuni, și autorităţile
publice sunt eligibile pentru finanţare,
dar materialul de faţă nu acoperă aceste
cazuri. În cazul în care beneficiarii sunt
întreprinderi, sunt relevante următoarele
aspecte: • Mărimea întreprinderii
(intreprindere mare sau IMM, conform
anexei 1 din Reg C.E. nr. 364/2004 și
Legii nr. 346/2004 amendată prin Legea
nr. 175/2006); • Forma legală conform
legislaţiei naţionale; • Sectoarele
economice de activitate identificate în
codul CAEN. Producţia agricolă primară și
pescuitul sunt sectoare excluse. Regulile
Europene privind ajutorul de stat exclud
anumite sectoare specifice său conţin
limitări ale eligibilităţii unor sectoare.
Asemenea indicaţii privind sectoarele
eligibile și neeligibile vor fi incluse în
apelul de proiecte.

Proiectele eligibile sunt cele care
răspund obiectivelor operaţiunii.
Categoriile de proiecte eligibile sunt
prezentate în cazul fiecarei operaţiuni
(în continuare numite tipuri de proiecte).

Eligibilitatea cheltuielilor este un alt
aspect important care trebuie avut în
vedere atunci când se depune o cerere

său se elaborează un proiect. Cheltuielile
eligibile (numite și costuri eligibile) și
măsură în care acestea pot fi finanţate
sunt definite în mod exact în cazul
fiecarei operaţiuni. În conformitate cu
regulamentul privind FEDR următoarele
cheltuieli nu sunt eligibile: dobânzile la
credite; achizţtionarea de terenuri la o
valoare care depășeste 10% din
cheltuielile totale eligibile aferente
proiectului; dezafectarea centralelor
nucleare; taxa pe valoare adăugată
recuperabilă. Ca regulă generală privind
POS CCE, în afară de cazurile în care e
indicat diferit, toate bunurile
achiziţionate trebuie să fie noi.

Un alt aspect important îl reprezintă
eligibilitatea teritorială. Toate
proiectele trebuie să fie localizate în zone
eligibile pentru finanţare din Fondurile
Structurale. În cazul României, tot
teritoriul ţării este eligibil. În plus,
solicitanţii trebuie să asigure resursele
de co-finanţare necesare realizării
proiectului.

Sintetizat, criterile de eligibilitate
comune pentru solicitanţi și proiecte
sunt următoarele:

• În POS și/său în Programul
Complement solicitanţii vor fi identificaţi
ca beneficiari;

• Proiectele vor trebui să fie în acord
cu obiectivele operaţiunii prin care sunt
finanţate;

• Proiectele de investiţii și cheltuielile
aferente vor trebui să fie eligibile;

• Proiectele vor trebui să se încadreze
în perioada de referinţă stabilită în apel;

• Proiectele vor trebui să se desfășoare
pe teritoriul României;

• Solicitanţii trebuie să dispună de
cofinanţarea necesară.

Criterii adiţionale de eligibilitate pot
fi stabilite atât pentru proiecte cât și
pentru solicitanti la nivelul fiecărei
operaţiuni (de ex: profit operaţional pe
ultimele două exerciţii financiare). În
afară de cazul în care sunt impuse condiţii
suplimentare, condiţiile de eligibilitate
a întreprinderilor stabilite pentru POS CCE
sunt: să fie înregistrate la Registrul
Comerţului, să nu fie supuse procedurilor
de faliment; de insolvenţă său de lichidare
judiciară; să nu aibă datorii catre bugetul
de stat, bugetele speciale și locale.

Forma și valoarea ajutorului
financiar. Forma obișnuită de finanţare
prin POS CCE este grantul direct (ajutor

nerambursabil). Totuși, sprijin financiar
poate fi acordat și prin instrumente
financiare de alt tip (garanţii, capital de
risc, participare la capital - în cadrul Axei
Prioritare 1). În cazul fiecărei operaţiuni,
în funcţie de proiect, valoarea maximă a
grantului provenit din resurse publice
(dimensiunea maximă a grantului), este
stabilită conform regulilor comunitare.
Valoarea grantului este calculată ca
procentaj din cheltuielile eligibile totale.
În cazul ajutoarelor pentru întreprinderi,
plafoanele variază în funcţie de regulile
privind ajutorul de stat, mărimea
întreprinderilor și, în unele cazuri, locaţia
proiectului. Organismele care gestionează
programul (Autoritatea de Management
- AM și/sau Organismul Intermediar - OI)
pot stabili valori ale granturilor mai mici
faţă de nivelul maxim admis prin regulile
aplicabile. În cazul POS CCE, alături de
procentul de finanţare se stabilesc de
regula și valorile minime și/sau maxime
ale granturilor pentru fiecare proiect.
Solicitantul trebuie să acopere diferenţa
dintre finanţarea publică și costul
proiectului prin resurse proprii sau atrase
co-finanţând astfel proiectul.

De la cererea de finanţare la selecţia
proiectelor. În majoritatea cazurilor,
proiectele sunt selectate prin apeluri de
propuneri adresate beneficiarilor
potenţiali. Este important de reţinut că,
în cazurile în care beneficiarii proiectelor
sunt autorităţile publice sau când mai
mult de 50% din proiectul unui operator
economic este cofinanţat din resurse
publice și implementarea proiectelor
necesită achiziţia de servicii, bunuri și
lucrări, vor trebui să fie aplicate regulile
naţionale privind achiziţiile publice.

Apelurile, de regulă, sunt publicate de
catre OI-uri. Apelul trebuie să cuprindă
cel putin următoarele informaţii:

• Beneficiarii eligibili;
• Proiectele eligibile;
• Cheltuielile eligibile;
• Criteriile de selecţie;
• Alte cerinţe de eligibilitate;
• Metodele, criteriile și planificarea

evaluării proiectelor depuse;
• Bugetul alocat operaţiunii;
• Procedurile de contractare;
• Condiţiile pentru cererile de plăţi;
• Obligaţiile beneficiarului;
• Situaţii de anulare a contractului.

Continuare în pag. a  9-a
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Formularul de cerere de finanţare și lista
documentelor solicitate pentru depunerea proiectului
vor fi anexate apelului. În scopul de a ajuta beneficiarii
de-a lungul procesului de redactare și depunere a
proiectului, se vor elabora ghiduri pentru solicitanţi.

Cererile sunt depuse la OI-uri (sau la alte organisme
de implementare), în funcţie de datele fixate în apel.
Acestea vor trebui să fie conforme cu cerinţele și să
includă toate formularele și documentele cerute.
Completarea dosarelor depuse este posibilă doar la
cerere. Aceste completări nu pot modifica substanţial
cererea iniţială ci pot doar să ofere informaţii adiţionale
solicitate și să corecteze erori minore.

Criteriile de selecţie, aprobate de către Comitetul
de Monitorizare al POS CCE, sunt foarte importante pentru
că acestea sunt criteriile după care proiectele sunt
selectate pentru finanţare. Criteriile de selecţie trebuie
să fie clare și obiective și să faciliteze procesul de selecţie.
În general, metodele de selecţie, parametrii folosiţi în
criteriile de selecţie sau punctajul atribuit fiecărui criteriu
sunt menţionate în apel.

Pentru a rezolva situaţii de paritate sau pentru a
acorda puncte adiţionale acelor proiecte evaluate pozitiv
care au caracteristici specifice, se pot stabili criterii de
preferinţă.

PROCEDURILE DE SELECŢIE
Procedura de selecţie a proiectelor constă în

următoarele etape: verificarea îndeplinirii condiţiilor
de primire (verificare administrativă); verificarea
eligibilităţii și verificarea formală; evaluarea proiectelor;
selecţia proiectelor; contractarea. În termeni generali,
procedurile de selecţie care se aplică POS CCE sunt:
procedura de evaluare și procedura continuă simplificată.
Procedura principală este cea de evaluare bazată pe
evaluarea eligibilităţii și a fezabilităţii tehnice
economice și financiare a proiectelor precum și pe
competiţia dintre proiecte, ce se va termina printr-o
ierarhizare / listă a proiectelor. Etapele de selecţie a
proiectelor, conform fiecărei proceduri, vor fi descrise
în cele ce urmează.

Procedura de evaluare, rezultând intr-o ierarhizare
se prezintă astfel:

Verificarea îndeplinirii condiţiilor de primire prin care
se are în vedere: completarea corectă a cererii de
finanţare; existenţa tuturor documentelor cerute; forma
adecvată a documentelor; respectarea datei-limită
prevazută în apelul de proiecte.

Verificarea eligibilităţii și verificarea formală prin
care se are în vedere: conformitatea proiectului și a
solicitantului cu toate cerinţele formale și criteriile de
eligibilitate; verificarea preliminară privind eligibilitatea
proiectelor și a cheltuielilor în scopul verificării
conformităţii acestora cu obiectivele operaţiunii;

Evaluarea tehnică, financiară și economică. Conform
cerinţelor din apel, inclusiv a criteriilor de selecţie
stabilite, un Comitet de Selecţie (CS), având rolul de

OPORTUNITĂŢI DE FINANŢARE OFERITE DE PROGRAMUL OPERAŢIONAL
SECTORIAL “CREȘTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”

Urmare din pag. a 8-a evaluare a proiectelor, compus din experţi interni și/
sau externi și prezidat de AM/OI, efectuează evaluarea
sustenabilităţii economice și tehnice și a viabilităţii
proiectului, evaluarea financiară a proiectului și a
capacităţii financiare a solicitantului.

Evaluarea va fi efectuată prin analizarea și evaluarea
studiilor de fezabilitate și/sau a planurilor de afaceri
(sau a altor documente solicitate) și va include: o
evaluare de ansamblu a contribuţiei proiectului la
obiectivele operaţiei; evaluarea fezabilităţii tehnice și
economice și a viabilităţii proiectului; evaluarea
financiară a proiectului și a capacităţii solicitantului de
a co-finanţa proiectul (verificarea surselor de co-
finanţare); conformitatea costurilor în ceea ce privește
tipologia și valoarea; conformitatea informaţiilor și
datelor în ceeea ce privește criteriile de selecţie.

Comitetul de selecţie va folosi metode de evaluare
standardizate. CS evaluează parametrii aferenţi
criteriilor de selecţie și atribuie punctaje pentru fiecare.

Ierarhizarea și contractarea. CS înaintează lista
proiectelor eligibile selectate de către AM. AM verifică
rezultatele evaluării, aprobă și publică listă. Solicitanţii
primesc o înștiinţare privind rezultatul procesului de
selecţie. Această înștiinţare va include și motivele
refuzării proiectelor, dacă este cazul, precum și
informaţii despre sesiunile de selecţie următoare. În
cazul în care proiectele sunt aprobate, după acceptul
beneficiarului, și în cadrul unei perioade de timp
determinate, se semnează un contract între beneficiar
și OI/AM.

Procedura continuă simplificată este folosită în cazul
selecţiei proiectelor care nu depășesc anumite plafoane
(proiecte mici). Această procedură este simplificată și
mai rapidă iar selecţia se face continuu. Cererile sunt
depuse așadar în mod continuu. În această procedură
este importantă ordinea cronologică a depunerii
proiectelor deoarece procedura de selecţie se termină
printr-o decizie “da”/”nu” iar grantul este acordat în
funcţie de ordinea cronologică a depunerii cererilor și
de scorul minim stabilit prin criteriile de selecţie.
Granturile vor fi acordate în ordinea depunerii cererilor
dar numai celor care întrunesc punctajul minim indicat.
Etapele selecţiei și contractării sunt aceleași ca și în
cazul procedurii anterioare.

În scopul asigurării obiectivităţii evaluării proiectelor,
membrii CS și experţii care sunt implicaţi în orice fel
sau au o legatură cu cererea evaluată, nu pot participa
în procesul de evaluare.

FAZA DE IMPLEMENTARE
EXECUTIA PROIECTELOR. Beneficiarii vor realiza

proiectele în funcţie de toate prevederile contractului.
Contractul cu beneficiarii va conţine toate obligaţiile și
responsabilităţile beneficiarului care a obţinut
finanţarea.

Obligaţiile beneficiarului pot fi sintetizate astfel:
a) Să asigure că cerinţele de eligibilitate sunt mentinute
pe parcursul implementării proiectelor; b) Să asigure că
angajamentele legate de criteriile de selecţie sunt

îndeplinite; c) Să respecte toate regulile aplicabile
proiectului și beneficiarului; d) Să implementeze
proiectul în mod adecvat conform contractului; e) Să
utilizeze un sistem de contabilitate a proiectului separat
sau un sistem de contabilitate adecvat pentru toate
tranzacţiile; f) Să păstreze toate facturile și documentele
justificative de cheltuieli și să efectueze verificarea
facturilor de la contractanţi; g) Să completeze cererea
de rambursare conform prevederilor din contract; h) Să
ofere toate documentele cerute în cazul unor controale
ale autorităţilor naţionale și/sau europene; i) Să
raporteze către AM/OI progresele realizate pe parcursul
implementării proiectului; j) Să colecteze și să transmita
date pentru monitorizare; k) Să se conformeze cerinţelor
de publicitate și informare, în conformitate cu regulile
aplicabile și cu prevederile privind comunicarea din
contract.

PLĂŢILE. În mod normal, plăţile granturilor sunt
efectuate, prin rambursare, dupa execuţia parţială a
proiectului, în două sau trei tranșe, în funcţie de valoarea
și durata proiectului. La depunerea cererilor de
rambursare beneficiarii vor face dovada cheltuielilor
efectuate precum și conformităţii acestora cu cerinţele
proiectului. Toate cererile de rambursare trebuie să fie
susţinute prin facturi și ordine de plata sau prin alte
documente de valoare probativă echivalentă.

Cererile de rambursare împreună cu documentele
corespunzătoare sunt depuse la OI/AM pentru verificare
tehnică și financiară, OI înaintează acestea către AM
pentru autorizare de plată. Unitatea de plată, (din cadrul
MEC) rambursează cota cheltuielilor eligibile indicată
în contract.

Ultima rambursare poate fi efectuată dupa controlul
final al realizării efective a proiectului. Avansuri se pot
acorda doar beneficiarilor publici (până la 20% din
valoarea contractului).

DATELE PRIVIND ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR ȘI
ÎNCEPEREA LUCRARILOR. În general, data de la care
investiţiile sunt considerate eligibile este 1 Ianuarie
2007. În ceea ce privește unele scheme de granturi
pentru întreprinderi (ajutor pentru investiţii), lucrările
nu pot începe înainte de efectuarea unei verificări
preliminare a eligibilităţii de către OI, în caz contrar
întreg proiectul este considerat neeligibil. Demararea
contractelor înseamnă fie demararea lucrărilor de
construcţie, fie primul angajament cu putere legală de
a cumpăra utilaje, în funcţie de care se desfășoară prima.
Această regulă nu se aplică studiilor de fezabilitate.
Cheltuielile sunt eligibile până la data de 31 Decembrie
2015.

MENŢINEREA INVESTIŢIILOR. Investiţiile finanţate prin
POS CCE vor trebui să fie menţinute pentru o perioadă
minimă de cel puţin cinci ani după finalizarea proiectelor.
În cazul IMM-urilor, această perioadă poate fi redusă la
un minim de trei ani, prin decizia statului membru.

Sursa: Ministerul Economiei si Finantelor –
www.minind.ro
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Târguri și expoziţii organizate în România în perioada iunie - iulie 2007
AGROALIMENT - Editia: X, 19.07.2007

- 22.07.2007, ROMAN - NEAMT; Profilul:
Masini si utilaje agricole, furaje, nutreturi,
produse alimentare, bauturi

AUTO MOBIL - Editia: X, 30.05.2007 -
02.06.2007, ORADEA - BIHOR; Profilul:
Service-auto, echipamente si accesorii
specifice

AUTO PARK - Editia: IV, 28.06.2007 -
01.07.2007, RAMNICU VALCEA; Profilul:
Automobile, autoutilitare, leasing auto, peise
de schimb, accesorii

AUTO SHOW 2007 - Editia: VIII,
14.06.2007 - 17.06.2007, CONSTANTA;
Profilul: Autovehicule, motociclete,
componente, piese de schimb, aparatura
audio, accesorii, echipamente pentru service,
asigurari

AUTOSHOW OLTENIA - Editia: IX,
23.06.2007 - 27.06.2007, CRAIOVA - DOLJ;
Profilul: Autoturisme, piese de schimb,
uleiuri, anvelope, cosmetice auto

BUCOVINA CONSTRUCT - Editia: X,
30.05.2007 - 30.06.2007, SUCEAVA;
Profilul: MASINI, MATERIALE,
INSTALATII SI ECHIPAMENTE PENTRU
CONSTRUCTII

DENTA & PHARMA 2007 - Editia: V,
30.05.2007 - 02.06.2007, CONSTANTA;
Profilul: Echipamente, instrumentar,
accesorii, materiale si produse chimico-
farmaceutice de uz stomatologic, produse
pentru igiena orala

ENERGIA VIITORULUI - Editia: I,
30.05.2007 - 02.06.2007, TIMISOARA -
TIMIS; Profilul: Expozitie specializata in
energii conventionale si neconventionale.

EXPOAGROUTIL 2007 - Editia: XV,
06.06.2007 - 09.06.2007, MAMAIA; Profilul:
Agricultura si industrie alimentara NOTA: in
premiera s-au organizat: - un stand special
de antropologie agrara si arheologie
industriala agricola - o conferinta
internationala pe durata a doua zile cu tema:
“Siguranta alimentara”

EXPOCONFORT - Editia: III,
26.06.2007 - 29.06.2007, BACAU; Profilul:
Amenajari interioare si exterioare; tavane
false; pereti; geamuri termopan; jaluzele,
perdele; amenajari balcoane si terase; confort
ambiental; sisteme de protectie; articole si
accesorii sanitare; gresie, faianta, adezivi;
corpuri iluminat.

EXPOMODESIGN  - Editia: II,
05.07.2007 - 08.07.2007, PIATRA NEAMT
- NEAMT; Profilul: Confectii, textile,
imbracaminte, incaltaminte

EXPO-PETRO-GAZ - Editia: VIII,
05.06.2007 - 08.06.2007, BUCURESTI;
Profilul: Utilaje, echipamente si tehnologii
pentru extractia si prelucrarea titeiului si
gazelor naturale

EXPOTRANS - Editia: VII, 14.06.2007
- 16.06.2007, GALATI; Profilul:
Autovehicule, piese de schimb, instalatii auto,

sisteme de alarma, accesorii, proiectanti si
constructori de nave, transportatori fluviali
si maritimi, echipamente de salvare, servicii
financiare

FLORA & GRADINA - Editia: V,
21.06.2007 - 24.06.2007, PIATRA NEAMT;
Profilul: Plante de interior si exterior, seminte,
mobilier de gradina si accesorii

FORESTA EUROSILVA

INTERNATIONAL - Editia: X, 13.06.2007
- 16.06.2007, CLUJ; Profilul: Silvicultura,
tehnica exploatarilor forestiere, prelucrarea
lemnului

GENERAL TARG - Editia: X,
19.07.2007 - 22.07.2007, ROMAN -
NEAMT; Profilul: Confectii, imbracaminte,
incaltaminte, cosmetice, articole pentru copii
si pentru casa

INFO TECH & SECURITY - Editia: IX,
20.06.2007 - 23.06.2007, BOTOSANI;
Profilul: Tehnica de calcul, birotica, sisteme
de securitate, alarme, telefonie, servicii
Internet

KIDEX  - Editia: VI, 30.05.2007 -
03.06.2007, BUCURESTI; Profilul:
Expozitie internationala de produse si articole
pentru copii; jucarii si jocuri

MATERIAL CONSTRUCT –

CLIMATERM - Editia: XVII, 28.06.2007 -
01.07.2007, PIATRA NEAMT; Profilul:
Materiale de constructii, decoratiuni
interioare, echipamente de incalzire, de
climatizare si ventilare a aerului

MOBEXPO - Editia: XIII, 26.06.2007 -
29.06.2007, BACAU; Profilul: Mobilier;
dotari pentru terase si gradini; decoratiuni;
furnituri, feronerie, lacuri, vopsele; casute din
lemn; tapiterie; masini, unelte, scule pentru
prelucrarea lemnului; design pentru mobilier
la comanda; exploatare forestiera

NOVEX 2007 - Editia: XI, 29.06.2007 -
02.07.2007, BRAILA; Profilul: Automobile,
vehicule comerciale, componente si piese de
schimb pentru autovehicule, articole sportive,
servicii bancare si societati de asigurare

ROMCONTROLA  - Editia: XVI,
05.06.2007 - 08.06.2007, BUCURESTI;
Profilul: Expozitie internationala de
instrumente si aparatura de masura si control

ROMENVIROTEC-SEP - Editia: XIV,
05.06.2007 - 08.06.2007, BUCURESTI;
Profilul: Expozitie internationala de
echipamente si tehnologii pentru protectia
mediului

SALON AUTO - Editia: V, 14.06.2007 -
17.06.2007, PIATRA NEAMT - NEAMT;
Profilul: auto

SALON AUTO 2007 - Editia: II,
13.06.2007 - 17.06.2007, BOTOSANI;
Profilul: Automobile

SALON BANCAR - Editia: VI,
20.06.2007 - 23.06.2007, BOTOSANI;
Profilul: Servicii bancare si financiare

SALON MEDICA - Editia: V, 05.07.2007
- 08.07.2007, PIATRA NEAMT - NEAMT;

Profilul: Echipamente medicale,
medicamente, aparatura medicala

SALONUL AUTO BUCOVINA +

EXPO FINANCE - Editia: VI, 27.06.2007
- 01.07.2007, SUCEAVA; Profilul: targ
specializat pentru autovehicule, piese de
schimb, componente și accesorii, servicii
bancare.

SALONUL DE PRODUSE

AGROALIMENTARE ECOLOGICE -
Editia: V, 06.06.2007 - 09.06.2007,
MAMAIA - CONSTANTA; Profilul: Produse
agroalimentare ecologice

SALONUL DE SERVICII

FINANCIARE - Editia: III, 02.06.2007 -
06.06.2007, CRAIOVA - DOLJ; Profilul:
banci, asigurări, firme de leasing

SANATATE SI FRUMUSETE

PENTRU OM SI NATURA - Editia: II,
24.06.2007 - 27.06.2007, PLOIESTI -
PRAHOVA; Profilul: Medicamente si produse
farmaceutice, aparate si instrumentar
medical. Stomatologie.Produse naturiste.
Produse cosmetice si de
infrumusetare.Protectia mediului
inconjurator. Produse si preparate naturiste

SERBARILE BERII SI BAUTURILOR

RACORITOARE - Editia: III, 27.07.2007
- 29.07.2007, SLOBOZIA - IALOMITA;
Profilul: Bere, produse din carne, bauturi
racoritoare, pop-corn

T-A-V - Editia: I, 31.05.2007 -
03.06.2007, PLOIESTI - PRAHOVA;
Profilul: Servicii turistice

TEXIN - Editia: XLII, 13.06.2007 -
17.06.2007, NEPTUN - CONSTANTA;
Profilul: Tesaturi, imbracaminte,
marochinarie, lenjerie, tricotaje, incaltaminte

TIMAGRALIM - Editia: V, 13.06.2007 -
16.06.2007, TIMISOARA - TIMIS; Profilul:
Expozitie specializata in agricultura,
industrie alimentara, ambalaje.

TINIMTEX - Editia: XXXVIII,
16.05.2007 - 20.05.2007, MAMAIA -
CONSTANTA; Profilul: Confectii adulti si
copii, tesaturi, lenjerie de pat, tricotaje,
galanterie, pasmanterie, mercerie, mijloace
de etalare si ambalare, incaltaminte,
marochinarie, accesorii pentru incaltaminte
si marochinarie

TOMIS YACHT 2007 - Editia: XIII,
18.07.2007 - 22.07.2007, CONSTANTA;
Profilul: Ambarcatiuni de agrement, sportive,
de pescuit, mobilier terase, camping, articole
sport turism

TRANSPORT-AR - Editia: XIV,
07.06.2007 - 10.06.2007, ARAD; Profilul:
targ international de transporturi profesionale,
rutiere, feroviare, logistica, servicii conexe,
salon auto si salon feroviar

VIPENA  - Editia: II, 13.06.2007 -
16.06.2007, CLUJ - NAPOCA; Profilul:
Echipamente de vanatoare si pescuit, arme,
aparatura optica pentru domeniul vizat,
imbracaminte specifica, momeli
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O.R.C. Maramureș ne informează
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.

Din 13.940 societăţi
comerciale, cu obligaţia
depunerii situaţiei financiare
anuale pe anul 2005, s-au
conformat 9.573 societăţi,
ceea ce reprezintă 68,67%.
Nedepunerea situaţiei
financiare anuale în termen de
6 luni de la expirarea
termenului, atrage după sine
dizolvarea societăţii conform
art. 237 din Legea nr. 31/
1990 privind societăţile
comerciale, republicată. S-a
început campania de dizolvare
a societăţilor comerciale care
nu și-au depus situaţiile
financiare aferente anulai
2005.

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 lei la 30.000 lei.

În conformitate cu disp. 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 10 milioane
de lei, este obligată să publice
un anunţ în Monitorul Oficial,
prin Oficiul Registrului
Comerţului.

Până in prezent s-au
înaintat Tribunalului
Maramureș peste 450 cereri
de dizolvare pentru societăţile
comerciale care nu au depus
situaţia financiară pe anul
2005.

Informăm societăţile
comerciale ca, în cazul în care
sunt citate în instanţă pentru
nedepunerea situaţiilor
financiare aferente anului
2005, 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 in instanţă!!!

De asemenea, se va
demara acţiunea de dizolvare
a societăţilor pe acţiuni și în
comandită pe acţiuni care nu
și-au majorat capitalul social
la minim 90.000 RON. În
această situaţie se află 61
societăţi.

în perioada 01.01.1991 -
30.04.2007, in Registrul
Comerţului Maramureș s-au
efectuat 156.594 operaţiuni,
din care 51.523
înmatriculări, 88.566
menţiuni, 16.545 radieri.

Ponderea înmatriculărilor o
constituie S.R.L. 16.803
(53,41%) și persoane fizice
autorizate în baza Legii nr.
300/2004 (AF/PF)
13.551 (43,33%).

În intervalul 01.04.2007-
30.04.2007, s-au efectuat
847 operaţiuni, din care 284

înmatriculări, 519 menţiuni și
44 radieri.

Capitalul străin investit în
judeţ în perioada
01.01.1991-30.04.2007
este de 60.797.200 USD și
11.826.442 RON la un
număr de 1519 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: Ital ia, Germania,
Austria.

In luna aprilie 2007
numărul societăţilor cu aport
de capital străin constituite,
a fost 16 iar volumul
capitalului străin investit în
această perioadă a fost de
73.539 RON.

In luna aprilie 2007 s-au
operat 44 radieri, din care 39
AF/PF și 5 societăţi
comerciale, motivul radierii
fiind retragerea autorizaţiei,
schimbare sediu in alt judeţ,
reorganizare.
Valer Merci - Director ORC

Maramureș

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

CERERI
AUSTRIA

♦ Firma austriacă caută furnizori
interesaţi de un parteneriat de lungă durată,
care să poată furniza anual cca 35.000
până la 40.000 cbm de cherestea, respectiv
lemn rășinoase, în special cu dimensiunile
de 15/18/22 mm și /sau elemente de paleţi
și/sau paleţi finisaţi. Firma poate fi
contactată în limbile germană/engleză/
slovenă. (4373)

EGIPT

♦ Solicită lemn și produse prelucrate din
lemn. (4359)

FRANTA

♦ Dorește să importe tâmplărie (ferestre ,
uși, obloane) din PVC, aluminiu și lemn pentru
construcţii. Societatea franceză cumpară,
vinde și montează tâmplăria de construcţii,
cu un import anual de cca 2000 ferestre,
dorește să intre în legatură cu importante
societăţi românești specializate în tâmplăria
industrială. (4345)

♦ Cameră de Comerţ și Industrie franceză
caută pentru o firma din raza sa de activitate
un atelier de confecţii îmbrăcăminte care să
îndeplinească următoarele condiţii:
amplasare:în Timișoara sau în zona de vest
a României; efectiv: 60 angajaţi;
corespondenţă în limbile franceză sau
engleză; specializat în îmbrăcăminte de
lucru, standard clasic, inclusiv medicală; sa
realizeze produsul finit, gata de expeditie; să
asigure transportul mărfii. (4347)

♦ Fiind consultanta pentru un grup francez
care a decis delocalizarea treptată a realizării
unor produse, caută societăţi românești care
confecţionează huse de scaune pentru avion.
După actualele estimări volumul producţiei ar
putea fi de 47.000 huse cusute în primul an
pentru a ajunge, dupa 3 ani la 150.000 bucăţi
pe an. (4362)

♦ Firma franceză, cu cifra de afaceri de 4
milioane euro, caută parteneri români care
să realizeze copertine/cupole metalice,
modulare, conform propriului concept pe
care îl dezvoltă în Franţa de peste 26 de ani.
(4363)

♦ Solicită import de velură pentru scaune
de autobuz. (4367)

♦ Produs solicitat: încălţăminte de damă.
(4374)

ITALIA

♦ Solicită bicarbonat de calciu, clorura de
sodiu, CMC carboximetilceluloza. (4361)

KUWEIT

♦  Firma solicită cherestea pentru
proiectarea de mobilier, uși și podele de lemn
(4343)

MAREA BRITANIE

♦ Solicită confecţii de damă: fuste, jachete,
pantaloni, bluze, rochii. (4357)

POLONIA

♦ Firma poloneză dorește colaborare cu
firme producătoare de mănuși din piele și
mănuși pentru sport (4354)

Firma poloneză dorește colaborare cu
firme românești producătoare de: ipsos,
azbest, polistyren, cărămizi pline și cărămizi
cu goluri (4355)

♦ Firma dorește colaborarea cu firme
românești producătoare de: placaj, PAl, MDF,
PFl, plăci din lemn masiv pentru fabricarea de
mobilă (4356)

SLOVENIA

♦ Solicită lamele din stejar de 8mm stil
englezesc, în stare uscată, 160 (lungime) x 8
(grosime) x 21 (latime) mm (4348)

♦ Firma solicită deșeuri reciclabile din PVC
transparent (macinate) (4352)

♦ Firma din Slovenia solicită elemente de
fag uscate (30mc/luna) și cherestea de fag
(1000mc/an) (4353)

♦ Dorește achiziţie șase sortimente de
napolitane în condiţia Ex  Works fabrica
România, iar cantitatea este de un camion pe
săptămână cu livrare săptămânală până la
sfârșitul anului. (4369)

♦ Solicită ciuperci Champinion conservate
cu diametrul de cel puţin 4 cm, ambalate în
borcane de sticlă de capacitate 680 gr cu
capac metalic. Cantitatea anuală este de 1
camion pe lună. (4369)

♦ Solicită material textil din bumbac care
are tipărit diverse desene. Materialul este
folosit la confecţionarea sorturilor de damă
pentru bucătărie. Cantitate lunară solicitată:
10000 metri de material cu livrare în baloţi.
(4370)

♦ Solicită furnir de rulaj sau tehnic din fag
sau stejar. (4371)

♦ Solicită cherestea de stejar, cireș și
salcâm. Cantitate lunară solicitată: 60 mc
cherestea. (4372)

SUA

♦ Solicită castraveti, ardei, varza murate;
alte legume conservate, gemuri, dulceturi,
etc. (4346)

♦ Solicită motoare de curent continuu (DC
Motor: 560 w; 12/24VDC; 4-pole; Ip65;
Mounts to IEC71, B14Gear Reducer). Solicită
motoare de curent alternativ (AC Motor: lec71
frame; 0.75 HP; B14; Foot mounted;

Aluminium,TEFC; Extended Fan Cover and
shaft). (4360)

♦ Solicită jucării; minimodele și modele
similare pentru divertisment, animate sau nu;
jocuri enigmistice (puzzle) de orice fel. (4368)

♦ Produse solicitate: castraveţi, ardei,
varza murate, alte legume conservate,
gemuri, dulceţuri. (4375)

COOPERĂRI
FRANTA

♦  Subcontractare industrială pentru
ansamble de mecano-sudură. (4349)

♦ Dorește subcontractare industrială în
domeniul cazangeriei. Firma franceză caută
parteneri români care pot executa piese
astfel -  cilindri: lungime 7600 mm; diametru
- 2300 mm; grosime - 45 mm; piese de
cazangerie: lungime - 2165 mm; diametru-
2200 mm; grosime - tabla rulata -3mm;
trapa de vidanja: lungime - 475 mm;
diametrul - 1700 mm; grosime-5mm.
Realizarea acestor piese necesită operaţii
de decupare, centrare, sudură, montaj și
vopsitorie. (4350)

♦  Propunere de cooperare: import si
subcontractare la confecţioneri români de
îmbrăcăminte feminină pentru maternitate.
Fiind fabricant și distribuitor de îmbrăcămine
de damă pentru maternitate, firma franceza
dorește un parteneriat în România pentru
confecţionarea acestora în lohn. De
asemenea importă ca produse finite tricouri
elaborate, colanţi pentru gravide și lenjerie
(sutien, slip, string). (4351)

♦  Firmă specializată în prelucrarea
ceramicii tehnice pentru industrie, caută
parteneri români în domeniu care să poată
realiza, în serii mici și medii, piese în alumină
99.7%, nitrura de siliciu, oxid de zirconiu.
(4364)

♦ Firmă producătoare de mașini unelte,
studiază posibilitatea subcontractării în
România a unor componente mecano-
sudate pe bază de ţevi. Componentele au
lungimi între 3 și 10 metri, iar prelucrarea lor
presupune operaţii de frezare, găuriri și
filetare, avâd unele zone acoperite cu
masticuri. De asemenea, firma are în vedere
și realizarea de subansamble din aceste
componente, ceea ce presupune și
componente montaj, cablaj pneumatic și
electric. (4365)

♦ Fiind o agenţie specializată în produse
de ambalaj, cu acoperire în întreaga Franţă,
firma iși oferă serviciile de reprezentare a
unui producător de saci mari din
polipropilena . În același timp, agenţia iși
exprimă disponibilitatea de a discuta
colaborări și pe alte produse. (4366)


