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Autoritatea de concurenţă

și mediul de afaceri
În ziua de miercuri 20 iunie 2007,

Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș în colaborare cu Consiliul
Concurenţei DMT - Inspectoratul de
Concurenţă Maramureș a organizat
seminarul interactiv cu titlul:

“Autoritatea de concurenţă și
mediul de afaceri”

La seminar au participat din partea
CCI Maramureș, d-nul Gheorghe Marcaș,

președinte, din partea Consiliului
Concurentei, dl Gheorghe Rădulescu
director DMT - dl. Octavian Bandula,
inspector coordonator la Inspectoratul
Concurenţă Maramureș, precum și
specialiști din cadrul CCI Maramureș,
DGFP, reprezentanţi de societăţi
comerciale interesaţi de tematica supusă
dezbaterii mass media  astfel:

- Mediul de afaceri din judeţul
Maramureș; 24 agenţi economici din
diverse domenii de activitate (confecţii,
construcţii, producţie de utilaje,
producţie de mobilier, comerţ, panificaţie,
servicii de consultanta etc.)

- Reprezentanţi ai asociaţiilor
profesionale

- Asociaţia patronală morărit și
panificaţie Maramureș

- Reprezentanţi ai instituţiilor publice
din judeţ; D.G.F.P Maramureș, -
Reprezentanţi mass-media ziariști de la
principalele cotidiene locale; Graiul
Maramureșului, Glasul Maramureșului,
Informaţia zilei de Maramureș și

televiziunile locale Canal 7
Baia Mare și AXA TV Baia
Mare.

- Problematica ce a fot
prezentată spre informare și
dezbatere a vizat domenii
de interes pentru viitorul
dezvoltării economice
locale

Temele expuse au
cuprins:

- Prezentări   privind concurenţa și
ajutorul de stat, practici anticoncurenţiale

- Exemplificări de scheme de ajutor de
stat care pot fi accesate în anul 2007 de
către IMM-uri (stadiul, costuri eligibile,
etc.)

- Discuţii pe teme de interes privind
ajutorul de stat și fondurile structurale

Privitor la acordarea în continuare a
ajutoarelor de stat s-a subliniat că
Uniunea Europeană are o abordare
restrictivă, astfel încât restricţionarea
concurenţei ca urmare a aplicării unor
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Camera de Comerţ și
Industrie Maramureș a
organizat în 22 iunie 2007
începând cu orele 10.00, la
Centrul de Instruire și
Marketing al CCI Maramureș, un
seminar cu tema “Descoperă
lumea virtuală cu semnătura
electronică”.

Prezentarea a fost susţinută
de către dl. Doru Bălan –
marketing manager și dl. Mihai
Olteanu – administrator reţea
și PKI, specialiști ai Autorităţii
de Certificare Digisign SA –
lider regional în serviciile de
infrastructură a cheii publice

Descoperă lumea virtuală cu semnătura electronică
(PKI) și în securitatea soluţiilor
IT și membru al VeriSign
Affiliate Trust Network.

Utilizarea semnăturii
electronice în România este
reglementată încă din anul
2001 prin Legea 455/2001, iar
la nivel european prin Directiva
UE EC/99/93.

În cadrul întâlnirii au fost
prezentate: certificatul digital,
modalitatea de semnare și
criptare precum și o
demonstraţie practică care a
cuprins: modul de vizualizare a
unui certificat, căutarea unui
certificat, semnarea

documentelor, trimiterea de e-
mail-uri semnate și/sau
criptate, autentificarea în
domeniu pe bază de certificat
precum și alte aspecte legate
de semnătura electronică.

Utilizarea pe scară din ce în
ce mai largă pe plan mondial
a semnăturii electronice
datorită avantajelor conferite
de aceasta, ne dau
certitudinea că firmele și
instituţiile participante au
înţeles oportunitatea aplicării
semnăturii electronice și vor
beneficia de avantajele oferite
de semnătura electronică.

Ce este semnătura
electronică?

Semnătura electronică
reprezintă un cod personal,
unic alcătuit din informaţii în
format electronic, generate și
stocate pe un dispozitiv
securizat, care se atașează
calculatorului dumneavoastră.

Semnătura electronică
extinsă beneficiază de
recunoaștere legală, având
aceeași valoare cu semnătura
olografă îndeplinind cumulativ
următoarele condiţii:

De jure da,
de facto ba!

Cam așa sună și aderarea noastră la Uniunea
Europeană.

Când la 1 ianuarie 2007 România a aderat
la UE, multe ţări membre, printre care
Germania, Olanda și Danemarca aveau îndoieli
că noi, îndeplinim condiţiile de fapt și de drept,
de aderare, impuse de Consiliul Europei
României. Erau multe angajamente
nesoluţionate în aplicarea acquisu-lui
comunitar, maia ales, în domeniul economic și
social și chiar politic. Oamenii noștri, liderii
politici, europarlamentarii, parlamentarii,
guvernanţii și chiar președintele ţării au făcut
vizite protocolare, invitaţi sau neinvitaţi la
toate nivelurile, la toţi președinţii, premieri,
foști și actuali, la grupurile parlamentare din
UE, la șefi de state și/sau de guvern, de
parlamente membre a UE, etc., pentru a domoli
critica și părerile negative despre îndeplinirea
defectuoasă sau incompletă a obligaţiilor
asumate e România prin negocierile încheiate.
Acest “foc” politic concentrat amestecat cu
câteva “fumigenele” de interes a celor ce ne-
au dorit piaţa românească ne-au împins în UE.
Dar, cu un “dar”, care echivala cu “atenţiune!
vă pasc sancţiunile dacă nu respectaţi
angajamentele luate și negociate”.

De aceea, a dată cu aderarea noastră,



HERMES CONTACT2

Urmare din pag. 1

De jure da,
de facto ba!

Uniunea Europeană a adoptat dispoziţii speciale
pentru a facilita și a continua sprijinirea aderării
noastre în bune condiţiuni și conforme cu acquisul
comunitar, pentru a proteja buna funcţionare a
politicilor și instituţiilor române ca parte în
ansamblu comunitar politic și instituţional.

De asemenea, prin aderarea sa, România și-a
asumat drepturile și obligaţiile care revin fiecărui
stat comunitar. După aderare, Comisia Europeană
nu ne mai monitorizează aplicarea legislaţiei UE,
ci se asigură, prin evaluări și rapoarte de evoluţie
angajamentele asumate de România, și nu numai
noi, ci toate cele 10 state aderate. Tratatul de
aderare, precum și măsurile de acompaniere,
trebuie să evolueze corect și la timp și conform cu
acquisul comunitar și angajamentele asumate.

În cazul ţărilor care au aderat începând cu 2000,
în tratatele de aderare au fost introduse clauze de
salvgardare și dispoziţii tranzitorii pentru diferite
domenii cum ar fi: restricţii privind libera circulaţie
a lucrătorilor, dispoziţii privind unele norme
veterinare și fitosanitare, siguranţa alimentelor,
accesul la reţele de transport rutier, etc. În aceste
tratate se prevede în mod expres că dacă se constată
deficienţe și/sau încălcări grave în transpunerea
și/sau punerea în aplicare a legislaţiei comunitare
în domeniile și/sau politicile economice, în piaţa
internă sau în justiţie și afaceri interne, CE poate
propune adoptarea unor măsuri  de salvgardare într-
un termen de până la 3 ani de la data aderării.
Pentru România, pe lângă aceste prevederi, tratatul
de aderare a fost însoţit de o serie de măsuri de
acompaniere  specifice nouă , instituite pentru a
corecta sau remedia deficienţele semnalate în
domeniile cum ar fi:  siguranţa alimentelor,
fondurile agricole, reforma sistemului judiciar și
lupta împotriva corupţiei. În cazul sistemului
judiciar și a luptei împotriva corupţiei, CE a stabilit
un mecanism de cooperare și  verificare cu definirea
unor obiective specifice pentru cadrul necesar al
raportării periodice a realizării progreselor în aceste
domenii.

În baza acestora, periodic, Comisia elaborează
un raport privitor măsurile de acompaniere. În cazul
mecanismului de cooperare și verificare, pentru
România, periodicitatea rapoartelor  este
semestrială, începând cu iunie 2007.

“Raportul Comisie Europene privind evoluţia
măsurilor de acompaniere în România după aderare,
ianuarie – iunie 2007” este primul raport privind
modul de îndeplinire a măsurilor de acompaniere,
mecanismul de cooperare și verificare specifice,
abordând toate domeniile de interes, care au avut
ca scop fie prevenirea, fie remedierea deficienţelor
din sectoarele siguranţei alimentelor și a fondurilor
agricole, fie din reforma în justiţie și lupta
împotriva corupţiei. Progresele din acest domeniu
vor permite mediului de afaceri și populaţiei din
România să se bucure de drepturile și obligaţiile ce
le revin, ca întreprinderi și cetăţeni ai Uniunii

Europene. Nerespectarea angajamentelor luate în
aceste domenii, inclusiv respectarea măsurilor  de
acompaniere, riscă ca România să fie incapabilă să
aplice și respecte în mod corect dreptul comunitar.

De aceea, domeniul reformei sistemului justiţiei
și a luptei împotriva corupţiei a constituit o
preocupare permanentă a Consiliului Europei de a
controla și informa organismele Uniunii Europene.

Raportul a consemnat că, parţial, guvernul și
parlamentul României au realizat progrese notabile,
dar insuficiente, manifestate mai ales la realizarea
și aplicarea planurilor de acţiune și programelor
de lucru. Recomandare raportului este că instituţiile
statului trebuie să treacă de la bunele intenţii la
aplicarea în practică a propriilor legi și hotărâri în
acest domeniu hotărâtor pentru imaginea și
credibilitatea României atât în UE cât și în relaţiile
extracomunitare cu terţe state ale lumii. Chiar dacă
eforturile instituţiilor abilitate cu aplicarea legilor
și hotărârilor, sunt recunoscute, Raportul a arătat
că mai sunt încă multe de făcut, pentru transpunerea
intenţiilor și dorinţelor în fapte și rezultate.
Progresele realizate în cele 6 luni de la aderarea
României la UE și de când s-a instituit mecanismul
de cooperare și verificare sunt insuficiente. Cauza
principală o constituie faptul că nu s-au realizat
schimbările structurale necesare și, acestea continuă
să afecteze întreaga societate, inclusiv economia,
devenind o frână în îndeplinirea angajamentelor
asumate.

Aceasta obligă și din partea politicului dar și al
societăţii în ansamblul său, un angajament ferm și
de durată pentru România care poate fi în final un
adevărat succes substanţial cu condiţia separării
puterilor executivă, legislativă și judecătorească pe
baza unei voinţe politice ferme și stabile, fără
ingerinţe ale grupurilor de interese.

Corupţia este puternic înrădăcinată și cronicizată
în viaţa politică și economică, aproape în toate
domeniile și activităţile din România. Trebuie voinţă
politică pentru eradicarea acestui flagel care
blochează reforma și evoluţia economiei românești

Un alt domeniu vizat de măsurile de
acompaniere pentru ţara noastră îl constituie
fondurile agricole și siguranţa alimentelor. Pentru
fondurile agricole statele membre sunt obligate să
dispună de agenţii de plată, acreditare și
performanţă care să asigure o bună gestionare,
asigurată de un control riguros și responsabil a
tuturor cheltuielilor angajate.

Guvernul României trebuie să asigure Sistemul
integrat de administrarea și control (IACS) pentru
plăţile directe către beneficiarii agricoli, precum
și pentru anumite cheltuieli pentru dezvoltarea
rurală. În acest mod se asigură transparenţa
aprobărilor și cheltuirii fondurilor , se evită
practicile frauduloase, plăţile ilegale și evaziunile
din litera documentaţiilor aprobate și legislaţiei
europene.

România, periodic,  raportează, iar
reprezentantul Consiliului Uniunii verifică periodic
sau punctual capacitatea administrativă și  logistică,
sistemul informatic și calitatea datelor înregistrate,
confruntând datele din teren cu cele din raport.
Din primul raport înaintat de autorităţile române,
din martie a.c., a reieșit că sistemul nu este realizat
integral. Două din cele patru module ale Sistemului

integrat de administrarea și control (IACS) se află
în fază de prototip. Modulul de verificări
administrative  nu asigura funcţionarea tuturor
funcţiilor necesare. De asemenea raportul arată
unele probleme semnificative legate de
funcţionarea defectuoasă a sistemelor informatice.

Cu toate aceste deficienţe, unele majore, ca
urmare a controlului, verificărilor  și evaluării
rapoartelor, și ţinând cont de angajamentele
suplimentare asumate de guvernul României,
Raportul nu propune și nu recomandă necesitatea
aplicării măsurilor de salvgardare, care ar avea drept
consecinţă o reducere substanţială a cheltuielilor
privind IACS.

În domeniul sănătăţii animalelor și siguranţa
alimentelor, Raportul a reţinut că România a
adoptat măsuri tranzitorii sau definitive în
problema pestei porcine clasice unde au fost
aprobate planuri și măsuri de eradicare. În
modernizarea unităţilor de ecarisaj s-a cerut un
raport de activitate suplimentar; de asemenea, în
sectoarele cărnii și prelucrării cărnii, a peștelui și
laptelui au fost aplicate măsuri tranzitorii unui
număr mare de unităţi, cu permisiunea de a se
comercializa produsele lor numai pe piaţa locală,
internă a ţării.

În încheierea Raportului s-au făcut, pe lângă
concluziile finale și unele recomandări ale Comisiei.
Astfel, Raportul reţine progresele pe care le-a făcut
România în privinţa remedierii unor neîmpliniri
ale obligaţiilor asumate care ar putea împiedica
introducerea și aplicarea eficientă a legislaţiei
(acquis), politicilor și programelor  comunitare
europene. Guvernul României trebuie să acorde o
atenţie și preocupare constantă tuturor domeniilor
în care sunt aplicate măsuri de acompaniere. Este
nevoie, în special, de accelerarea eforturilor de
realizarea a reformei sistemului judiciar și de luptă
împotriva corupţiei, pentru a demonstra că
progresele legislative sunt traduse în rezultate
notabile și de durată în domeniile cheie ale
României.

În urma analizei, în ansamblu și pe capitole,
Comisia consideră că nu se justifică în această etapă,
invocarea prevederilor de salvgardare din Tratatul
de aderare.

Comisia își propune să lucreze, în continuare, în
parteneriat cu România pentru a sprijini eforturile
noastre la atingerea obiectivelor specifice cuprinse
în Tratatul de aderare și în cadrul mecanismului de
cooperare și verificare.

Semestrial Comisia va întocmi un Raport privind
evoluţia măsurilor de acompaniere în România.
Următorul Raport al Comisiei Europene va actualiza
raportul și-l va prezenta la începutul anului 2008,
pregătind următorul raport detaliat privind
mecanismul de cooperare și verificare în vara 2008.
Pentru întocmirea acestui Raport, România trebuie
să raporteze  Comisiei Europene modul în care și-
a asumat, îndeplinit obligaţiile și drepturile ce îi
revin ca stat membru al Uniunii Europene.

Acestea au fost, în mare, observaţiile, propunerile
și concluziile Raportului. După optimiști, Raportul
a fost pozitiv, după pesimiști ele a fost negativ.
Adevărul este la mijloc și reflectă realitatea legată

Continuare în pag. a  3-a
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PREZENTAREA PROIECTULUI

RU – ECONdb-CLUS - ROMANIA-UKRAINE JOINT

ECONOMIC dATA bASE AND CLUSTERS IDENTIFICATION
CAMERA DE COMERŢ ȘI

INDUSTRIE MARAMUREȘ are
plăcerea de a vă anunţa faptul că

- în cadrul Neighbourhood
Programme Romania – Ukraine
2004 – 2006, Priority 1 PROMOTING

LOCAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT,
Measure 1.2. Cross-border
economic cooperation, Phare
CBC 2005 /017-539, Budget line:
B 22.0202, Reference: RO-2005/
017-539.01.01 (Priorities 1/2)

- se află în ultimele etape pre-
contractuale propunerea de
proiect RU – ECONdb-CLUS -
ROMANIA-UKRAINE JOINT
ECONOMIC dATA bASE AND
CLUSTERS IDENTIFICATION.

Întins pe o perioadă de 14 de
luni, localizat în Regiunea
transfrontalieră româno-
ucraineană, delimitată de judeţul
Maramureș din România și
oblastul Zakarpattya din Ucraina,
proiectul beneficiază de o
structură partenerială complexă,
formată din

- Beneficiar Camera de Comerţ
și Industrie Maramureș;

- Partener: Camera de Comerţ
și Industrie Uzhgorod (Ucraina);

- Asociaţi: Universitatea de
Nord Baia Mare și Agenţia
Română de Investiţii Străine din

România, respectiv Ivano-
Frankivsk National Technical
University of Oil and Gas și Yuriy
Fedkovych Chernivtsi National
University din Ucraina.

Obiectivul general al
proiectului îl constituie
intensificarea procesului de
dezvoltare economică
transfrontalieră România-
Ucraina, prin îmbunătăţirea
relaţiilor economice dintre cele
doua ţări în regiunea de graniţă
România (Maramureș) - Ucraina
(Transcarpathia).

Obiectivul specific al acestui
proiect îl constituie elaborarea
unui studiu pentru identificarea
unor aglomerări economice de tip
cluster, în Regiunea
transfrontalieră România
(Maramureș) - Ucraina
(Transcarpathia), prin analizarea
profilului a cel puţin 6,000 de
companii din Regiune, prin
intervievarea directă a cel puţin
200 dintre aceste companii,
folosind metodologii și
instrumente specilizate, în cadrul
unei echipe academice comune,
special constituită pentru acest
proiect, și elaborarea unei baze de
date cu companiile membre ale
potenţialelor clustere analizate.

Grupul ţintă și beneficiarii
finali ai prezentului proiect:

- Grupul ţintă:
- 2 Camere de Comerţ și

Industrie - Camerele de Comerţ
și Industrie Maramureș
(România) și Transcarpathia
(Ucraina);

- 3 Universităţi – Universitatea
de Nord Baia Mare (România), și
Ivano-Frankivsk National
Technical University of Oil și Gas
and Yuriy Fedkovych Chernivtsi
National University (Ucraina);

 - cel puţin 6,000 de companii
al căror profil va fi analizat în
cursul proiectului, din care puţin
200 vor fi intervievate direct și
vor fi incluse în baza de date a
proiectului;

- Agenţia Română pentru
Investiţii Străine.

- Beneficiari finali:
- mediul de afaceri regional

transfrontalier din Maramureș
(România) și Transcarpathia și
Ivano-Frankivsk (Ucraina), care
prin implementarea proiectului
vor avea acces la instrumente de
dezvoltare viitoare, vor avea
identificate oportunităţi și
mecanisme investiţionale menite
să dezvolte colaborarea și
schimburile economico-

comerciale între oamenii de
afaceri din cele doua ţări.

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

- sistemul cameral și mediul
academic, prin creșterea și
dezvoltarea relaţiilor comune
interinstituţionale și prin
oportunitatea dezvoltării de noi
proiecte.

- autorităţile publice locale și
regionale, care prin
implementarea proiectului vor
avea acces la un instrument
strategic pentru dezvoltare
regională.

- cele două state, român și
ucrainean, prin taxele și
impozitele generate de
dezvoltarea economică a acestei
regiuni transfrontaliere.

Vă vom ţine la curent cu stadiul
derulării proiectului.

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

De jure da,
de facto ba!
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de aderarea noastră la Uniunea Europeană. Suntem
de drept membrii ai UE, dar de fapt mai avem
multe de făcut

Ca cetăţean al acestei ţări mă întreb dacă avem,
noi românii,  tăria de caracter și responsabilitatea
politică și civică de a ne transforma conceptual și
efectiv în acţiuni, în veritabili cetăţeni ai Uniunii
Europene. Dar pentru aceasta trebuie, mai întâi ca
oamenii politici de la vârful societăţii românești
să-și lase orgoliile personale și să se “înhame” la
efortul naţional în plan regional și local, al aderării
și integrării Românie la UE și să renunţe la circul
pe care l-au declanșat și menţinut pe toate posturile
de radio și televiziune, spre desfătarea și distracţia
prostimii care aplaudă pledoariile injurioase folosite
ca principal capitol politic.

Suntem ultima ţară din UE din toate punctele

vedere. Este suficient să treci frontiera de vest a
ţării să vezi diferenţa dintre noi și restul Uniunii.
Nici acolo viaţa politică nu este în deplină armonie.
Dar acolo nu sunt politicieni jucători, arbitri sau
spectatori. Sunt oameni politici pătrunși de
responsabilitatea pe care și-au asumat-o sau pe care
le-a încredinţat-o electoratul sau funcţia pe care o
ocupă.

Acolo, spălatul “rufelor politice murdare” nu se
face în public, ci în cabinete, în forumurile stabilite
prin Constituţie sau prin legi, în dezbateri în plen
sau în întâlniri particulare, fără televiziuni și ziare.
Se păstrează o discreţie funcţională.

La noi, în loc ca  liderii politici și lideri de opinii
să dezvolte spiritul solidarităţii și unităţii poporului
român aflat în plin efort de schimbare, acești domni
ne dezbină, promovând ura și egoismul lor,
aplicând procedeul “dezbină și domnește”
asmuţind spiritele și persoanele între ele. Ultima
ocazie folosită de oamenii politici de a căpăta
capital politic din partea unor segmente ale
societăţii îl constituie legea majorării pensiilor.
Pentru această acţiune, care are o mare încărcătură
umanitară, s-au găsit persoane cu răspundere

politică la nivele înalte care, prin atitudinea lor,
provoca sciziuni sociale în rândul românilor,
asmuţind profesorii împotriva pensionarilor. În
momentul când aceștia nu au realizat dorinţa de
a se “mușca” unii cu alţii, s-a trecut la incitarea
pensionarilor cu pensii mici împotriva pensionarilor
cu pensii mari. Astfel, că în România de mai bine
de o lună de zile, nu auzim, nu vedem și nu  citim
în media centrală decât despre legea pensiilor și
apostrofările belicoase făcute între palate. Îţi pui
întrebarea: Oare așa vor domnii din fruntea Ţării
să intrăm în UE, cu pături sociale încăierate, care
se dușmănesc, când România are nevoie mai mult
decât oricând de unitate și solidaritate?!

Acum când poporul, ţara se luptă cu o caniculă
distrugătoare pentru oameni și economia noastră,
când necesităţile de integrare în UE sunt tot mai
acute, când suntem încă departe cu instruirea și
pregătirea economiei pentru absorbţia de fonduri
de finanţare, noi stăm și facem dezbateri în media,
noi ne luptăm între noi inutil și perdant pentru
toţi.

Iată de ce, încă mai suntem de drept în UE, dar
de fapt, practic nu suntem.
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CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ
- Busola Dvs. în afaceri!

ARBITRAJUL COMERCIAL – justiţia viitorului
Un conflict precede întotdeauna o

dispută în instanţele de judecată.
În multe cazuri negocierea directă sau

una din metodele alternative de
soluţionare a conflictelor (medierea,
concilierea și arbitrajul) se dovedesc a fi
mult mai rapide și mai eficiente din punct
de vedere al costurilor decât soluţionarea
conflictului în faţa instanţelor de judecată.

Având în vedere specificul raporturilor
dintre agenţii economici și necesitatea
rezolvării cat mai rapide a litigiilor dintre ei,
legiuitorul a permis instituirea unui tribunal
care, deși funcţionează în mare pe aceleași
baze ca și în instanţele de drept comun,
permite soluţionarea litigiilor comerciale
intr-un timp mai scurt și cu cheltuială mai
mică.

Arbitrajul comercial are în vedere
soluţionarea litigiilor comerciale
patrimoniale (evaluabile în bani). Litigiile
comerciale presupun existenţa unor
neînţelegeri privind validitatea,
interpretarea (părţile înţeleg diferit clauzele
contractului), executarea (ex: neplata unei
facturi) sau desfiinţarea unui contract
comercial intern sau de comerţ exterior,
precum și orice neînţelegeri derivate din
alte raporturi de drept comercial.

Cu toate că soluţionarea conflictelor
prin intermediul instanţelor de judecată
reprezintă metoda tradiţională, arbitrajul

comercial câștigă teren de la an la an și
reprezintă justiţia viitorului. Cunoașterea
detaliată a prevederilor legale și a tuturor
consecinţelor juridice posibile se
transformă în instrumente valoroase de
accelerare a negocierilor și în avantaje
solide în faţa adversarilor.

Avantajele arbitrajului comercial sunt:
1. Accesibilitate - capacitatea de a

concepe rapid acorduri de arbitrare a
conflictelor, fie prin inserarea de clauze
compromisorii în contractele comerciale,
fie printr-un compromis separat între părţi
sau în faţa tribunalului arbitral sau a
instanţelor judecătorești;

2. Rapiditate  în obţinerea unei
sentinţe arbitrale sau în soluţionarea
amiabilă a conflictelor (maxim 5 luni de la
constituirea tribunalului arbitral);

3. Cheltuieli de judecată reduse,
taxele arbitrale fiind regresive și mai mici
decât taxele de timbru percepute de
organele judecătorești;

4. Confidenţialitate  – dosarele,
dezbaterile și toate lucrările Curţii de
Arbitraj sunt confidenţiale;

5. Simplitate  – regulile de
procedură arbitrale sunt simple și clare
astfel încât de multe ori partea se poate
reprezenta singură, fără a fi necesar a
angaja un avocat;

6. Imparţialitate, corectitudine și

integritate a tribunalului arbitral care este
constituit din arbitri independenţi;

7. Specializarea arbitrilor în diverse
domenii (juridic, economic, tehnic) duce la
eliminarea cheltuielilor cu eventualele
expertize contabile și / sau tehnice
necesare de multe ori în vederea
soluţionării litigiilor comerciale.

8. Soluţionare definitivă  a
conflictului în faţa tribunalului arbitral,
sentinţa arbitrală fiind obligatorie pentru
părţi și este atacabilă doar pentru motive
limitativ prevăzute de lege.

9. Recunoașterea (procedura de
exequatur) și executarea silită a sentinţelor
arbitrale pronunţate in România și în
străinătate. Datorită prevederilor
Convenţiei de la New York din 1958
hotărârile arbitrale sun în general mai ușor
de executat în străinătate.

Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș prin Curtea de Arbitraj
Comercial vă pune la dispoziţie cea mai
eficientă și ieftină alternativă de soluţionare
a litigiilor comerciale prin arbitrajul
comercial.

Informaţii suplimentare la sediul Curţii
de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera
de Comerţ și Industrie Maramureș din Baia
Mare, bd. Unirii, nr. 16, tel. 0262 221510,
persoană de contact: Dumitru Claudia, et.
1, cam. 4.

c u r s u r i Masterat 2006–2007
La sfârșitul lunii iunie a avut

loc sesiunea de disertatie a
celei de-a doua promoţii de
masterat a Universităţii
“Babes - Boyai” Cluj-Napoca,
Facultatea de Știinţe
Economice și Gestiunea
Afacerilor, organizat la Baia
Mare în colaborare cu Camera
de Comerţ și Industrie
Maramureș.

Și în acest an universitar
2006 –2007, s-au desfășurat
masteratele: Managementul
Dezvoltării Afacerilor și
Bănci și Pieţe de Capital.

Cursurile s-au desfășurat la
sfârșit de săptămână la Centrul
de Instruire și Marketing al
Camerei de Comerţ, care a
răspuns cu succes nevoilor
academice și tehnice ale
corpului profesoral al
Universităţii “Babeș-Bolyai”.

Prelegerile au fost susţinute în
majoritatea timpului pe suport
electronic, care alături de
cărţile profesorilor au furnizat
cursanţilor materiale de
pregătire de un înalt nivel
academic. Pe parcursul celor
două semestre au fost abordate
teme de actualitate pentru
activitatea bancară și
managerială, aspectele
practice ale cursurilor.

Din curricula masteratului
Bănci și Pieţe de Capital
amintim: Derivate financiare,
Standing financiar, Fuziuni și
achiziţii, Performanţe și riscuri
bancare, Gestiunea
patrimoniului, Politici
monetare, Finanţe empirice și
Business Communication.
Modalităţile de notare au
inclus realizarea de lucrări pe
teme de interes ale

participanţilor, având
posibilitatea de a prezenta și
aspecte practice cu care se
întâlnesc în activitatea lor din
instituţiile bancare. Susţinerea
lucrării de disertaţie s-a
desfășurat de asemenea la
Baia Mare, procentul de
promovabilitate fiind de
100%.

La masteratul “Bănci și
Pieţe de Capital” au finalizat
cursurile de masterat 64
persoane, majoritatea
provenind în principal din
instituţiile bancare.

Tematica masteratului
Managementul dezvoltării
afacerilor  a inclus:
Euromanagement, Plasamente
de Capital, Comportamentul
Organizaţional, Sisteme
moderne de management al
producţiei, Etica și

comportamentul în afaceri,
Intercultural Business
Communication, Contabilitate
aprofundată, Managementul
conflictelor și dialogul social,
Strategii de afaceri,
Recrutarea, selecţia și
pregătirea resursei umane.

Pentru anul 2007 - 2008 în
cadrul colaborării dintre
Camera de Comerţ și Industrie
Maramureș și Universitatea “
Babeș – Bolyai” se vor
desfășura Masterat
Managementul Dezvoltării
Afacerilor și cel de Bănci și
Pieţe de Capital. Pe această
cale îi invităm pe potenţialii
studenţi să își manifeste
interesul pentru unul dintre
cursurile oferite, putând obţine
informaţii suplimentare de la
sediul Camerei de Comerţ și
Industrie Maramureș.
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De la Reprezentanţa CCI a României la Bruxelles
Raportul grupului de lucru pentru competitivitate,

energie și mediu - Recomandări
În februarie 2006 Comisia

Europeană a creat HLG (high level
group) ca organism consultativ menit
să examineze relaţia dintre
competitivitate, energie și mediu și
să contribuie la promovarea
legislaţiei care să asigure dezvoltarea
durabilă a întreprinderilor europene
în contextul constrângerilor impuse
de resursele limitate și de reducerea
emisiilor de carbon.

Raportul din iunie 2007 reiterează
sprijinul puternic al grupului pentru
beneficiile cruciale care decurg din
piaţa unică europeană, precum și din
aplicarea strictă a regulilor
concurenţei.

Grupul îndeamnă factorii de
decizie să întărească politica
produsului, ca instrument al
competitivităţii și durabilităţii,
context în care utilizarea
standardelor este menită să stimuleze
inovarea, prin îmbinarea unor
minime cerinţe generale cu așa zisele

standarde voluntare. Această
strategie trebuie însoţită de un
sistem de etichetare a produselor care
să le individualizeze prin
performanţele  și apartenenţa la un
standard.

Un nou concept, acela de lead
market este propus Comisiei ca
instrument al avantajului competitiv
al industrie europene în context
global.Comisia și statele membre
urmează să identifice pieţele care
corespund acestui concept pentru
stabilirea unei relaţii strânse între
ele și stimularea inovării.Crearea
masei critice pentru aceste pieţe este
considerată o prioritate și este
realizabilă pe baza directivei
achiziţiilor publice.

Sistemul de etichetare a produselor
consumatoare de energie trebuie să
devină mai dinamic și să fie însoţit
de măsuri de control și de o campanie
de informare în rândul
consumatorilor.

La propunerea Grupului Comisia
Europeană va analiza posibilitatea
de creare a sitemului de certificate
albe, în special pentru sectorul
bunurilor de folosinţă îndelungată,cu
consecinţe pozitive în economia de
energie ţi în creșterea investiţiilor
în tehnologii și produse cu un consum
energetic redus.

Un cod de conduită urmează a fi
introdus în sectorul achiziţiilor
publice care să urmarească
favorizarea achiziţiei de produse sau
materiale durabile.

Comisia Europeană va dezvolta
anumite avantaje de care urmează
să beneficieze proiecte
demonstrative cu finanţare din
fondurile structurale, proiecte care
să stimuleze parteneriatul public-
privat.

O schimbare radicală se va produce
în politica privind materiile prime :

- acordurile bi și multilaterale UE-
terŢe pieţe vor asigura

aprovizionarea la preţurile pieţei
mondiale

- utilizarea optimală a resurselor
cu valoare adaugată mică, de
exemplu biomasa

- simplificarea accesului la
materiile pime domestice, prin
eliminarea unor standarde și reguli
de protecţie a mediului

- creșterea utilizării resurselor
conţinute de reziduuri prin tehnologii
avansate de reciclare

- deschiderea pieţei UE pentru
materiile prime reciclabile

Toate aceste măsuri vor fi dublate
de altele care să asigure respectarea
convenţiei de la Basel, respectiv
aplicarea acelorași standarde și
materiilor și materialelor care ies din
UE.

În viitor activitatea grupului de
experţi se va focaliza pe acţiunea
internaţională în domeniul schimbării
climatice și reglementări mai bune
pentru creșterea competitivităţii.

Concluziile summitului european în plan economic și social
Documentul de poziţie dat

publicităţii după lucrările
summitului european
evidentiază următoarele
recomandări, propuneri și
sublinieri :

1. Cele patru libertăţi
care definesc piaţa internă
unică se vor întări în
continuare. În acest domeniu
se asteaptă propunerea
Comisiei de revizuire  a
legislaţiei pieţei unice(Single
Market Review), împreună cu
alte propuneri, până in
toamnă 2007.

2. Consil iul și
Parlamentul European sunt
invitate să încheie
dezbaterile privitoare la
directiva poștei, a cărei
implementare va contribui la
servicii mai eficiente și de
calitate mai ridicată.

3. Comisia Europeană
este invitată să prezinte cât
mai repede posibil celelalte
iniţiative din programul JOINT
TEHNOLOGIES, specific
implementării programului

Cadru 7 din domeniul
cercetării.

4. Reglementările de
înfiinţare a Institutului
European de Tehnologie sunt
în fază avansată; se speră ca
cele două foruri
legislative(Consil iu și
Parlament) să-și dea girul
până la sfârșitul anului
2007.

5. Este reafirmată
importanţa proiectului
Gali leo și se solicită
implementarea acestuia
pănă în toamna 2007.

6. Consiliul European
apreciază iniţiativa de
util izare a proprietăţi i
intelectuale din instituţiile
publice de cercetare și
universităţi pentru
îmbunataăţirea transferului
dintre cercetare și industrie
și invită Comisia să prezinte
noi propuneri până la
începutul anului 2008.

7. În domeniul social
Consiliul European salută
comunicarea Comisiei

Europene în domeniul
flexicurităţii ăi strategia de
implementare a acesteia.

De asemenea, statele
membre sunt invitate să
implementeze rapid strategia
comunitară în domeniul
sănătaţii și sigurantei muncii
și să promoveze bunele
practici în domeniul politicilor
de susţinere a
familiei(Alliance for Families).

8. În domeniul
energiei, Consiliul European
reitereaăa concluzii le
summitului precedent și
salută iniţiativele convenite
de grupul G8 la Heiligendam.

Comisia Europeana va
trebui să includă în proiectul
de modificare a  directivei
privind comertul cu emisii și
problema activităţii aviatice,
precum și pe cea a
schimbărilor din domeniul
forestier.

Schimbările climaterice au
un impact evident și asupra
problemelor care ţin de
securitatea internatională.Un

raport pe aceasta temă va fi
prezentat Consil iului
European din primavara
2008.

9. În domeniul
transporturi lor, Comisia
Europeana va elabora până
in iunie 2008 un model de
calcul al sarcinilor
infrastructurii,împreună cu o
analiza de impact asupra
costurilor  externe pentru
toate tipurile de transport.
Acesta va constitui baza
elaborări i directivei
eurovignetei.

10. În domeniul
transporturi lor maritime
Comisia Europeana va
prezenta un plan de acţiune
în octombrie  2007, în
scopul explorării integrale a
potenţialului economic al
mării.

Consiliul European salută
propunerea Comisiei privind
trecerea Maltei și Ciprului la
zona euro începând cu
ianuarie 2008.
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Programul de bază pentru participarea la târguri și
expoziţii internaţionale în semestrul I al anului 2008

cu finanţare parţială de la bugetul de stat

Informaţii suplimentare: CCI Maramureș, Baia Mare bd. Unirii nr.16 etaj III cam.11
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asemenea măsuri să fie
limitată la minimul necesar și
justificată de un beneficiu
final general.

De asemenea se urmărește
respectarea strictă a regulilor
privitoare la condiţiile de
acordare a ajutoarelor de stat,
respectarea intensităţii
maxime admisibile, limitarea
la suma maximă a ajutorului
așa cum a fost autorizată și
respectarea destinaţiei
ajutorului de stat;

Respectarea acestor reguli
are ca scop asigurarea unei
concurenţe normale care are
un rol determinant pentru
menţinerea unei economii de
piaţă funcţionale ceea ce duce
la atingerea gradului de
supleţe necesar adaptării la un
mediu în schimbare,
asigurarea unei creșteri
economice durabile și
avantaje pentru consumatori.

S-a prezentat Cadrul

Autoritatea de concurenţă și

mediul de afaceri
legislativ – instituţional
privind reglementările
specifice subliniindu-se faptul
că în prezent, Consiliul
Concurenţei dispune de
instrumentele legislative care
îi permit abordarea de o
manieră similară cu cea a
autorităţilor din Uniunea
Europeană a problemelor de
concurenta.

S-au prezentat câteva
domenii prioritare în care se
vor acorda ajutoare de stat
pentru IMM-uri în perioada
2007 – 2013. Acestea sunt:

Ajutorul pentru investiţii
în imobilizări corporale și
necorporale; Ajutorul pentru
crearea de noi locuri de
muncă; Ajutorul pentru
cercetare, dezvoltare și
inovare; Ajutorul pentru
consultanţă; Ajutorul pentru
formarea profesională a
angajaţilor; Ajutorul pentru
ocuparea forţei de muncă;
Ajutorul pentru
întreprinderile mici nou-

create; Ajutorul “de minimis”.
De asemenea s-au făcut

aprecieri asupra  programelor
aflate în derulare la nivel
naţional pentru dezvoltarea
IMM-urilor, aspectele
procedurale și proceduri de
implementare în vederea
accesării lor și  nivelul maxim
al finanţării care poate fi
acordată din surse comunitare
/ surse de stat, plafoane
diferite pentru fiecare
program .S-au detailat câteva
probleme legate de câteva
programe:

� Programul de
dezvoltare și modernizare a
activităţilor de comercializare
a produselor și serviciilor de
piaţă

� Programul naţional
multianual pe perioada 2006
– 2009 pentru susţinerea
meșteșugurilor și artizanatului

� Programul naţional
multianual pe perioada 2006
– 2009 de sprijinire a IMM în
dezvoltarea exporturilor

� Programul pentru
creșterea competitivităţii IMM
prin implementarea și
certificarea sistemelor
calităţii

� Programul naţional
multianual 2006 – 2009
pentru susţinerea accesului
IMM la servicii de instruire și
consultanţă

� Programul pentru
sprijinirea dezvoltării IMM
prin fonduri în limita sumelor
plătite pentru profitul brut
reinvestit

Participanţii au pus
întrebări privitoare la modul
de practicare a legislaţiei în
domeniul înţelegerilor de preţ,
și au solicitat informaţii
privind modul de desfășurare
a investigaţiilor. De asemenea
au fost interesaţi de modul de
accesare al fondurilor pentru
dezvoltarea IMM-urilor. Au
avut loc discuţii pe aceste
teme.

S-a stabilit că acest gen de
acţiuni să continue prin
dezvoltarea unor probleme de
interes din tematicile
prezentate.

Inspector coordonator
Octavian Bandula

Urmare din pag. 1

- Este legată în mod unic de semnatar
- Asigură identificarea celui care

semnează
- Este creată prin mijloace controlate

exclusiv de semnatar
- Este legată de documentul în formă

electronică la care se raportează astfel
încât orice modificare a documentului,
ulterioară semnării, să ducă automat la
invalidarea semnăturii.

Orice persoană poate folosi semnătura
electronică extinsă dacă a obţinut în
prealabil un certificat calificat emis de o
Autoritate de Certificare, care atestă în
mod legal legătura dintre semnătura
electronică și posesorul acesteia ca
persoană.

Unde putem utiliza semnătura
electronică?

Putem utiliza semnătura electronică în
orice domeniu de activitate. Se reduc
cheltuielile și câștigăm timp prin facilitarea
transmisiei electronice a informaţiilor,
indiferent de natura acestora.

Prin atașarea semnăturii electronice pe
documentele care necesită a fi semnate,
în loc de semnătură și stampilă, se
realizează trecerea la noua eră
informaţională.

Semnătura electronică se aplică unui
document în format electronic, redactat

sau obţinut prin intermediul programelor
informatice, ca de exemplu:

- Documente MS Word (contracte,
documente, notificări etc)

- Spread-sheet Excel (rapoarte
financiare, state de plată a salariilor, note
de comandă)

- Documente în format pdf (superior ca
aspect și securitate a integrităţii
informaţiilor)

- Programe expert de gestiune a
documentelor (content și document
management)

- Documente rezultate din prelucrarea
datelor contabile și fiscale (declaraţii de
impunere, documente de plată către
Bugetul de stat etc)

Efectul produs prin utilizarea semnăturii
electronice este asimilat semnăturii
olografe și ștampilei aplicate unui
document în formă fizică.

Avantajele semnăturii electronice:
Securizarea tranzacţiilor electronice prin:
- Autentificare - atestă identitatea

semnatarului în mod legal
- Integritate - documentele sau

mesajele semnate electronic nu pot fi
modificate

- Confidenţialitate - este asigurată prin
criptarea informaţiei, iar conţinutul
mesajului nu poate fi citit de altcineva în
afara destinatarului

- Non-repudiere - recunoașterea legală
a semnăturii electronice, conferindu-i
astfel aceeași valoare cu cea a semnăturii
olografe.

Sferă de aplicaţii larga:
- Internet
- Autentificare pe Internet, Extranet sau

Intranet
- E-commerce, E-business
Reduceri importante de timp cât și de

resurse financiare și umane prin:
- Realizarea tranzacţiilor între persoane

aflate la distanţă
- Eliminarea lucrului cu hârtii și a

costurilor aferente acestora.
CCI Maramureș a încheiat cu Digisign SA

un contract de distribuţie a produselor și
serviciilor VeriSign privind mărcile DigiSign
S.A. și VeriSign pe piaţa geografică a
României.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la
sediul CCI Maramureș etaj III cam.11 sau
la tel. 0262-221510, fax 0262-225794,
e-mail: cci_mm@ccimm.ro. Persoane de
contact: Eugenia Sălăjanu și Florentin Tuș.

Urmare din pag. 1

Descoperă lumea virtuală cu semnătura electronică
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CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ
- Busola Dvs. în afaceri!

PRIMA LICITAŢIE ORGANIZATĂ DE
BRM – Terminal Maramureș

Terminalul Maramureș, punct de lucru al Bursei Române de Mărfuri  - administrat de Camera de Comerţ și

Industrie Maramureș, a încheiat cu succes, în luna mai, prima tranzacţie de la înfiinţarea sa.

Licitaţia a avut ca ordonator COMUNA FĂRCAȘA și a vizat achiziţia de lucrări de Construcţie Școală
Generală Fărcașa P+2. Interesul mare pentru această lucrare a fost demonstrat de faptul că documentaţia
de atribuire a fost cumpărată de 7 societăţi comerciale, la procedură înscriindu-se 3 societăţi.

Deși valoarea lucrării estimată de către autoritatea contractantă a fost de 3.000.000 RON, ofertantul câștigător

și-a adjudecat lucrarea la preţul de 2.296.954,66 RON – deci s-a obţinut o îmbunătăţire a preţului de 23%.

PIAŢA LA DISPONIBIL A BRM

La ora actuală, Bursa Română de Mărfuri administrează trei pieţe: piaţa licitaţiilor, piaţa la disponibil și piaţa

creanţelor. Prezentăm în continuare piaţa la disponibil, prin care punem la dispoziţia societăţilor comerciale și

autorităţilor contractante un sistem de tranzacţionare simplu și eficient, dedicat mărfurilor fungibile.

Vă așteptăm la BRM – Terminal Maramureș pentru a obţine un preţ avantajos pentru
mărfurile pe care doriţi să le tranzacţionaţi. Vă stau la dispoziţie: d-na Sanda Petrovan și
d-nul Mihai Mărășescu – consultanţi, la sediul CCI Maramureș din Bd. Unirii nr.16, et.

III, cam.9, tel. 0262-221510.
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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 15.953 societăţi
comerciale, cu obligaţia
depunerii situaţiei financiare
anuale pe anul 2006,  s-au
conformat 9.029 societăţi, ceea
ce reprezintă 56,60%.
Nedepunerea situaţiei
financiare anuale în termal de
6 luni de la expirarea
termenului, atrage după sine
dizolvarea societăţii conform
art. 237 din Legea nr. 31/1990
privind societăţile comerciale,
republicată.

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.

In 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 in 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 în prezent s-au înaintat
Tribunalului Maramureș peste
1.300 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 în
instanţă!!!

De asemenea, s-a demarat
acţiunea de dizolvarea
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 -
30.06.2007, în Registrul
Comerţului Maramureș s-au
efectuat 158.820 operaţiuni,
din care 52.141 înmatriculări.
90.057 menţiuni, 16.622
radieri.

Ponderea înmatriculărilor o
constituie S.R.L. 17.165
(53.64%) și persoane fizice
autorizate in baza Legii nr.
300/2004 (AF/PF) 13.813
(43.16%).

În intervalul 01.06.2007-
30.06.2007, s-au efectuat 915
operaţiuni, din care 282

înmatriculări, 596 menţiuni și
37 radieri.

Capitalul străin investit în
judeţ în perioada 01.01.1991-
30.06.2007 este de 60.797.200
USD și 11.922.228 RON la un
număr de 1.547 societăţi. Din
punct de vedere al capitalului
investit în USD, pe primele
trei poziţii se situează: Olanda,
Turcia, Insulele Bermude. Din
punct de vedere al numărului
de societăţi cu aport de capital
străin, primele trei ţări sunt:
Italia, Germania. Austria.

În luna iunie 2007 numărul
societăţilor cu aport de capital
străin constituite, a fost 12 iar
volumul capitalului străin
investit în această perioadă a
fost de 3.510 RON.

În luna iunie 2007 s-au
operat 37 radieri, din care 28
AF/PF și 9 societăţi
comerciale, motivul radierii
fiind retragerea autorizaţiei,
schimbare sediu în alt judeţ,
reorganizare.

Valer Merci
Director ORC Maramureș

Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali în
luna mai și perioada 1.I - 31.V.2007

Direcţia Judeţeană de Statistică Maramureș prezintă:

♦ Producţia industrială realizată în
perioada 1.I-31.V.2007, comparativ cu
perioada similară din anul 2006, a fost
mai mică cu 5,0%  în volum absolut.

♦ Volumul cifrei de afaceri totale (cifra
de afaceri totală provine atât din
activitatea principală, cât si din activităţile
secundare ale întreprinderilor cu profil
industrial) a întreprinderilor cu activitate
principală de industrie în perioada 1.I -
31.V.2007, a fost mai mic, cu 11,9%
faţă de aceeași perioadă din anul 2006.

♦ Exporturile și importurile de mărfuri
realizate în perioada 1.I-31.III. 2007 faţă
de perioada corespunzătoare din anul
2006, au fost mai mari cu 13,5%,
respectiv 22,5%.

♦ Volumul cifrei de afaceri a
întreprinderilor cu activitate principală de
comerţ cu amănuntul a scăzut în perioada
1.I. - 31.V.2007 cu 6,0% faţă de cel
obţinut în perioada corespunzătoare din
anul 2006. Comparativ cu perioada
similară din anul 2006, volumul cifrei de
afaceri realizată din vânzările de produse
alimentare a fost mai mic cu 25,8%, dar
mai mare cu 28,9% din vânzările de
produse nealimentare.

♦ Volumul cifrei de afaceri a

întreprinderilor cu activitate principală de
vânzare, întreţinere și reparare a
autovehiculelor și motocicletelor, de
comerţ cu amănuntul al carburanţilor
pentru autovehicule s-a situat  în perioada
1.I. - 31.V.2007, peste nivelul  înregistrat
în aceeași perioada din anul 2006, cu
31,0%. Cifra de afaceri obţinuta din
vânzările de autovehicule, motociclete,
piese de schimb și accesorii aferente,
întreţinerea și repararea   autovehiculelor
a fost mai mare cu 31,2% în comparaţie
cu perioada 1.I.-31.V.2006, iar cifra de
afaceri obţinută din vânzarea de carburanţi
a fost mai mare cu 30,2%  faţă de
perioada    corespunzătoare din anul
2006.

♦ Cifra de afaceri din activitatea de
servicii de piaţă prestate populaţiei a
înregistrat în perioada 1.I - 31.V.2007 o
scădere de 24,4% faţă de perioada
similară din anul 2006.

♦ Câștigul salarial mediu nominal brut,
pe ţară, în luna mai 2007 a scăzut cu
1,9%, iar câștigul salarial mediu nominal
net a fost mai mic cu 1,5% comparativ
cu luna aprilie2007.

♦ Raportul dintre indicele câștigului
salarial mediu nominal net și indicele

preţurilor de consum, în  luna mai 2007,
a fost de 117,0% faţă de luna
corespunzătoare din anul precedent și de
105,8% comparativ cu luna octombrie
1990.

♦ Preţurile de consum al populaţiei, pe
ţară, în luna mai 2007 au crescut cu 0,6%
faţă de luna precedentă și cu 3,8% faţă
de  luna mai 2006. În raport cu luna
decembrie 2006, rata inflaţiei a fost de
1,5%, ceea ce corespunde unei medii
lunare de 0,3%, comparativ cu 0,5%  în
aceeași perioadă din anul 2006.

♦ Numărul șomerilor înregistraţi la
sfârsitul lunii mai 2007 era de 8340
persoane, în scădere cu 668 persoane
faţă de luna precedentă, iar rata șomajului
a fost de 4,0% (4,3% în luna precedentă)
și de 2,9%  pentru femei (3,1% în luna
precedentă).

♦ Numărul societăţilor comerciale cu
aport de capital străin (date furnizate de
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului)
înmatriculate în  perioada 1.I.-31.V.2007
a fost de 97 cu un capital investit de
302379 euro.

Vasile POP

Director Executiv DJS Maramureș



HERMES CONTACT12

CERERE - OFERTĂ prin Centrul de Promovare și Informaţii de Afaceriprin Centrul de Promovare și Informaţii de Afaceriprin Centrul de Promovare și Informaţii de Afaceriprin Centrul de Promovare și Informaţii de Afaceriprin Centrul de Promovare și Informaţii de Afaceri

al C.C.I. Maramureș, tel/fax: 0262-225794al C.C.I. Maramureș, tel/fax: 0262-225794al C.C.I. Maramureș, tel/fax: 0262-225794al C.C.I. Maramureș, tel/fax: 0262-225794al C.C.I. Maramureș, tel/fax: 0262-225794

(Când solicitaţi informaţiile faceţi trimitere la numărul de referinţă din paranteza cererii/ofertei)

COLEGIUL REDACŢIONAL: ing. GHEORGHE MARCAȘ director; ec. MARIA

MORCOVESCU membru, ec. FLORENTIN TUȘ membru.

SEDIUL REDACŢIEI: C.C.I. Maramureș, Bd.Unirii nr. 16, 430232 Baia Mare.
Tel.:0262-221510, 223203; e-mail: cci_mm@ccimm.ro, www.ccimm.ro, www.proafaceri.ro

Tehnoredactare computerizată: EUGENIA SĂLĂJANU;

Tiparul : Editura Chamber's Services S.R.L.

CONTACT

hermes

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

 ISSN 1221-0455

• Din străinătate

CERERI

AUSTRIA
� Firmă din Austria dorește

coordonate ale furnizorilor de lemn din
România. (4418)

CHILE
� Firmă din Chile solicită exhaustoare

de aer pentru baie. (4410)
EGIPT
� Firmă din Egipt solicită lemn de

fag, stejar, pin. (4416)
FRANŢA
� Firmă din Franţa caută în România

fabricanţi de case din lemn. (4414)
� Firmă din Franţa, fabricant de

uleiuri, amestecuri uleioase și ceară din
plante pentru industria cosmetică,
dorește colaborare  cu firme din România
furnizoare de seminţe de fag, plante
medicinale. (4419)
� Firmă din Franţa dorește colaborare

cu firme din România furnizoare/
producătoare de ghivece din oţel
galvanizat pentru flori și/sau  arbuști.
(4420)
� Firmă din Franţa solicită lemn de

foc. (4421)
� Firmă din Franţa solicită mobilier

din stejar, stil Ludovic XIV. (4422)
� Firmă din Franţa solicită lemne

pentru palete. (4423)
� Firmă din Franţa solicită mese din

lemn și/sau metal pentru hotelărie,
restaurante, colectivităţi. (4425)
� Firmă din Franţa solicită

încălţăminte ăi marochinărie. (4435)
� Firmă din Franţa solicită: veselă

de gătit, veselă pentru masă, articole din
plastic (cutii cu închidere ermetică, cutii
de stocat), mobilier pentru exterior,
articole textile, articole pentru
bagaje,decoraţiuni de Crăciun. (4436)
� Firmă din Franţa solicită sticle de

vin Bordeaux de culoare verde “frunză
uscată” sau incolore. (4437)
� Firmă din Franţa solicită produse

de tâmplărie ăi mecanică. (4438)
� Firmă din Franţa solicită căzi din

fibră de sticlă (acril). (4440)
� Firmă din Franţa solicită șasiuri

din fier. (4450)

� Firmă din Franţa caută în România
fabricanţi de case din lemn (tip cabană).
(4451)
� Firmă din Franţa solicită legume

sterilizate: ciuperci (champignon), sfecla
roșie, cartofi. (4452)

ISRAEL
� Firmă din Israel solicită cozi de

lemn pentru scule de mână. (4405)
� Firmă din Israel solicită articole

din cauciuc. (4406)
� Firmă din Israel dorește să importe

din România uree, fier vechi, ciment
Portland, cherestea rășinoase pentru
paleţi și construcţii, zahar. (4411)
� Firmă din Israel solicită aluat pentru

patiserie, congelat. (4424)
� Firmă din Israel solicită mobilier

pentru birouri, pentru dotarea sălilor de
cinema, săli de teatre, săli de conferinţe.
(4426)
� Firmă din Israel solicită sofa, pentru

dormitoare. (4427)
ITALIA
� Firmă din Italia (Roma) solicită

pungi și folie de plastic pentru ambalaj.
(4403)

KUWEIT
� Firmă din Kuwait solicită stâlpi din

lemn pentru linii telefonice în următoarele
cantităţi: 2500 bucx10 m, 3000 bucx11
m, 252 bucx12m. (4415)

MAREA BRITANIE
� Firmă din Anglia solicită placă din

PAL Melaminat (cantitate 300.000/an).
(4404)
� Firmă din Anglia solicită mobilă de

brad. (4434)
� Firmă din Londra solicită

electrocasnice și aparatură de grădinărit.
(4441)
� Firmă din Londra solicită cherestea

de brad în cantitate de 1200 mc/an.
(4442)
� Firmă din Londra solicită mașini și

consumabile pentru prelucrarea
metalelor (strung, freză, mașină de
găurit, mașină de rectificat, aparat de
sudură). (4443)
� Firmă din Londra solicită

echipamente sportive din  textile (tricouri,
pantaloni). (4444)
� Firmă din Londra solicită cherestea

de fag 25mm/38mm/50mm. (containere
de 40mc) (4445)
� Firmă din Londra solicită mobilier

din lemn masiv și PAL melaminat. (4446)
� Firmă din Londra solicită confecţii

metalice(balustrade). (4448)
� Firmă din Londra solicită

îmbrăcăminte bărbaţi (elegant și sportiv).
(4449)

OLANDA
� Firmă din Olanda solicită articole

din poliuretan de tip clesed-cell, în
multiple culori, utilizate ca suport pentru
expunerea pe raft. (4439)

PANAMA
� Firmă din Palestina solicită cozi de

lemn maturi si pentru unelte. (4407)
POLONIA
� Firmă din Polonia solicită articole

și echipamente de echitaţie.  (4408)
� Firmă din Polonia solicită materiale

de construcţii pentru zidărie și
acoperișuri, in special blocuri ceramice,
BCA, vată minerală, ţigle. (4409)
� Firmă din Polonia solicită criblură

din granit, diferite mărimi,  pentru
betoane și asfalturi. (4412)
� Firmă din Polonia solicită blocuri

ceramice, vată minerală,  pavele. (4413)
SPANIA
� Firmă din Spania caută în România

producători de case din lemn, cu sau fără
instalaţii (4417)
� Firmă din Spania caută distribuitori

de produse alimentare, încălţăminte și
bunuri de folosinţă îndelungată. (4428)
� Firmă din Spania solicită

transformatoare de putere de 60-1500
Kw/50 Hz. (4430)
� Firmă din Spania solicită carne și

subproduse vită și porc. (4431)
� Firmă din Spania, producătoare

de genţi din piele dorește colaborare cu
firme din România pentru executarea de
către acestea a unor comenzi. (4432)
� Firmă din Spania solicită conserve

de pește, legume și fructe. (4433)

OFERTE

ANDORRA
♦ Firmă din Andora oferă carduri

bancare din plastic (Visa și MasterCard)
și/sau comerciale(de fidelitate, de
acces). (4429)
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