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În cadrul proiectului "Academia de
Management pentru IMM Maramureș",
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș
împreună cu programul IBD/GTZ al
Ministerului Federal German pentru
Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ)
organizează în trimestrul IV al acestui an
următoarele cursuri:
♦♦♦♦♦ „ R E P R E Z E N T A N T U L

MANAGEMENTULUI PENTRU
CALITATE", curs ce se adresează
persoanelor care coordonează (sau vor
coordona) sistemul de management al
calităţii dintr-o organizaţie, indiferent dacă
titulatura lor este de Reprezentantul
Managementului pentru Calitate, Director
Calitate, Coordonator Calitate sau Quality
Manager.

Cursul se va desfășura în perioada 22-27
octombrie 2007 și este structurat pe două
module, astfel:

Modulul I: se desfășoară pe parcursul a trei
zile, respectiv în perioada 22-24 octombrie
2007. Temele abordate în primul modul al
cursului de Reprezentantul Managementului
pentru Calitate constau în: Comunicare,
creativitate, tehnici de prezentare, motivare

Modulul II: se desfășoară pe parcursul a
trei zile, respectiv în perioada 25-27
octombrie 2007. Temele abordate la al doilea
modul sunt „Tehnici de management:
benchmarking, QFD"  și „Auditare, certificare".

Taxa de participare este de 1.000
RON+TVA/participant. Se asigură
participanţilor: suport de curs, standard SR
EN ISO 9001:2001, standard SR EN ISO
19011:2003, cafea, apă minerală și masa de
prânz în sistem catering.

Participanţilor, care promovează examenul,
li se acordă certificate în limba română
recunoscute internaţional din partea
organismului de certificare personal TÜV
Rheinland InterCERT, divizia Akademia.
Certificatul permite posesorilor să folosească
titulatura de “Reprezentantul
Managementului pentru Calitate"  confirmând
competenţele sale în coordonarea unui sistem
de management al calităţii și auditarea
acestuia intern și la furnizor.

Acest certificat oferă totodată
titularului său dreptul de a urma în
decurs de trei ani modulul Auditori
Externi (TAR ZERT) pentru sisteme de

management al calităţii.
♦♦♦♦♦  “Specialist  pentru Sisteme de

Managementul  Igienei in industria
alimentara conform HACCP”. Această
instruire este deosebit de utilă atât
angajaţilor firmelor care lucrează la
implementarea unui sistem de management
al calităţii și pregătirea acestuia pentru
certificare, cât și firmelor deja certificate,
unde prioritatea se axează pe menţinerea și
îmbunătăţirea continuă a acestui sistem.

Tematici abordate: Noţiuni de bază privind
calitatea produselor alimentare (Cerinţe și
tendinţe), Sistemul HACCP pentru siguranţa
alimentului: evoluţie și actualitate, principiile
și etapele de urmat pentru implementare:
Politica pentru calitate (decizia managerului),
Selectarea și instruirea echipei HACCP,
Informaţii de produs, Informaţii despre proces
(diagrama de flux), Identificarea riscurilor,
Evaluarea riscurilor  și măsuri de control,
Stabilirea punctelor critice de control și a
punctelor de atenţie, Stabilirea valorilor
standard și a limitelor de toleranţă,
Monitorizarea în Punctele Critice de Control,
Acţiuni corective, Documentaţia Sistemului
HACCP, Verificarea Sistemului HACCP;
Auditarea Sistemului HACCP, conform DS
3027/1997; Certificarea Sistemului HACCP;
Relaţia dintre SMC - ISO 9001 : 2000 și
Sistemul HACCP; Studii de caz. Cursul se va
desfășura în perioada 19-22 noiembrie
2007 .
♦♦♦♦♦  „Auditor Intern pentru Sisteme

de Managementul Calităţii conform
standardului ISO 9001:2000”.

Una din cerinţele de bază ale sistemului de
management al calităţii conform standardului
SR EN ISO 9001 este supravegherea
obligatorie a funcţionării sistemului. Auditul
calităţii asigură identificarea la timp a
neconformităţilor, prin realizarea acţiunilor
corective, luarea măsurilor de corectare
adecvate și astfel îndeplinirea cerinţelor
standardului.

Scopul modulului de curs este prezentarea
procesului de audit intern începând de la
planificare, prin executarea auditului la faţa
locului, până la analiza acţiunilor corective,
de a da sprijin la cuprinderea domeniilor și
proceselor auditate. Prin lucru în echipe mici,

ENERGIA VERDE /
REGENERABILĂ

Problema obţinerii și consumului energiei este
cea mai globalizată preocupare a guvernelor statelor
din lume.

Resursele energetice clasice în lume se găsesc în
declin îngrijorător. Epuizarea lor atinge un orizont
de câteva decenii în actualul secol. Războaiele din
zona Orientului apropiat și din zona de influenţă
a Mării Caspice au fost de fapt ţinta zonelor cu
cele mai mari resurse petrolifere din emisfera
nordică. Dacă nu se iau măsuri urgente cu susţinere
politică și financiară, apare pericolul unei crize
energetice globalizate care va plana asupra omenirii
cu probleme sociale, economice, de mediu
incomensurabile și insurmontabile cu efecte și
consecinţe la nivel regional, continental și global.
Se pune chiar problema din punct de vedere a
securităţii sociale și economice naţionale sau
regionale.

În România în perioada postdecembristă  în
cunoscuta “tranziţie originală“ în domeniul energiei
s-a privatizat tot ce s-a putut și cum au dorit
forţele politice la putere și chiar unele  din opoziţie,
să le soluţioneze favorabil în interesele lor de grup.
De fapt nu a fost o privatizare prin care să se
realizeze o vânzare a pachetului majoritar unei/sau
unor firme private, ci s-a făcut un transfer, prin
vânzare A controlului energetic printr-o firmă
privată sau publică unui stat străin. Am transferat
avuţia naţională la preţ de nimic. Astfel, Petrom a
fost preluat de statul austriac. Cele trei reţele de
distribuţie a energiei electrice la statul italian
(Electrica Muntenia Sud), statului ceh (Electrica
Oltenia), Electrica Nord statului german, iar
Distrigaz Sud statului francez și german. Ultima
tranzacţie din domeniul petrolului a fost o trecere
prin “privatizare”  din proprietatea statului român
în proprietatea privată română, primul pas, ca apoi,
al doilea pas,  să treacă în proprietatea statului
Kazakhstan.

Toate privatizările sau vânzările acestor
întreprinderi strategice pentru România nu au fost
vânzări către firme private, române sau străine. Ele
au vizat și realizat transferul monopolului de stat
român energetic către alte state.

De reţinut că toate aceste privatizări sau vânzări
au fost subevaluate faţă de preţul pieţei energetice.

Guvernele și parlamentele post decembriste aveau
obligaţia să prezerve poziţiile strategice în domeniul
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energiei și să nu cedeze presiunilor externe, mai ales
ale UE și nici ale grupurilor de interese din interiorul
lor. România s-a trezit că nu mai are în proprietate sau
administraţie în domeniul energetic nici sursele și nici
resursele pentru a avea asigurată securitatea energetică
naţională, inclusiv cea economică și socială.

Mai mult, vânzând sau privatizând companiile
naţionale din domeniul energetic, România a pierdut și
potenţialul financiar al modernizării sectorului, inclusiv
dezvoltarea energiei regenerabile. Ajutoarele financiare
oferite de UE, nu gratuit, sunt insuficiente pentru a
îndeplini obligaţiile de creștere în utilizarea energiei
recuperabile. În următorii 3-4 ani România trebuie să
atingă nivelul ca o treime din energia utilizată să fie
regenerabilă.

Pentru îndeplinirea acestei cerinţe a UE, România a
trebuit, mai întâi, să întocmească harta potenţialului
energetic, ca instrument util, de lucru, al autorităţilor
române. Aceasta va trebui să respecte angajamentele
asumate  prin tratatul de aderare în privinţa utilizării
surselor alternative de obţinere a energiei și a
investitorilor care doresc să dezvolte investiţii în acest
sector al economiei noastre. Nu trebuie neglijată nici
sursa cea mai importantă și mai economică investiţional,
aceea a limitării risipei și a stimulării economiei de
energie. Se cunoaște că resursele de combustibili fosili
sunt limitate. Astfel, cele de petrol se preconizează că
se vor epuiza în următorii 40 de ani, cele de gaze
naturale în 60 de ani și cele de cărbune în 200 ani. În
prezent, 80% din energia consumată în lume se
realizează din combustibili fosili și energie nucleară.

Energiile alternative potenţiale și care fac obiectul
întocmirii unei hărţi energetice Române sunt: biomasa
65%, eoliană 17%, solară 12%, hidrocentrale 4 %,
geotermală 1% și voltaică 1%. Distribuţia potenţialului
energiei regenerabile pe zonele geografice este:

- Delta Dunării și Dobrogea - energia solară și eoliană
- Moldova – energia eoliană, biomasa,

microhidrocentrale
- Transilvania – microhidrocentrale, biomasa
- Câmpia de Vest – geotermală, biomasa, eoliană
- Câmpia de Sud – biomasa, solară, geotermică
Condiţiile pentru obţinerea unei din energiile

alternative regenerabile sunt stabilite prin standarde
internaţionale  de eficienţă energetică care să conducă
la înlocuirea sau reducerea consumului de energie
obţinută prin utilizarea sau arderea combustibililor
fosili.

Cu toate că biomasa este la concurenţă cu resursele
umane pentru hrană, ea este în aceeași măsură principalul
combustibil din agricultură, folosit atât ca agent pentru
consumul de apă menajeră sau tehnologică cât și pentru
încălzire.

Potenţialul biomasei este dat de utilizarea deșeurilor
și reziduurilor din exploatările forestiere și industria
lemnului și mobilei, a deșeurilor agricole rezultate din
cultura porumbului, cerealelor păioase, a viilor,
pomiculturii și horticulturii, reziduurile menajere și
chiar a cerealelor, seminţelor, fructelor, etc.

Nu există produs forestier, agricol sau zootehnic
care să nu aibă o componentă producătoare de energie.
De aceea, potenţialul României în biomasa este de 65%
și reprezintă 19% din consumul total de resurse primare
la nivelul anului 2000.

Având în vedere că majoritatea potenţialului energetic
din biomasă se află în mediul rural, se preconizează că
89% din energia necesară pentru apa caldă, prepararea
hranei și încălzirea locuinţelor în mediul rural să se
realizeze din consumul de deșeuri și reziduuri vegetale,
animale și forestiere.

Biomasa va fi totodată o resursă sigură pentru
producerea biodieselului și a bioetanolului despre care
am mai vorbit din acest spaţiu în alte numere anterioare
ale buletinului nostru.

Deja în judeţul nostru avem producători și
consumatori de biodiesel, utilizat la motoarele diesel
care acţionează autovehicole sau mașinile agricole.

Nu sunt de neglijat nici instalaţiile de biogaz ce se
construiesc pe lângă staţiile de epuraţie a localităţilor
urbane și rurale, precum și instalaţiile proprii construite
pe lângă marile crescătorii de animale/păsări. Aici putem
lua exemplu de modul în care sunt construite și
exploatate astfel de instalaţii regeneratoare din Elveţia,
Germania, Olanda ș.a și care pot să constituie izvoare
de informare sau inspiraţie pentru cercetători și
proiectanţii noștri.

Pentru obţinerea energiei eoliene conform
standardelor specifice sunt interesate zonele în care
viteza medie eoliană este cel puţin egală sau superioară
cu 4 m/s, la înălţimea standard de 10 m de la sol. În
condiţiile din România se pot monta agregate eoliene
cu o capacitate instalată de până la 14.000 MW ceea
cea ar aduce un aport de energie electrică totală pe ţară
de cca. 23.000GWh/an. Din acest potenţial naţional,
litoralul românesc ar asigura pe termen mediu și scurt
cca. 2.000 MW și 19,5% din cantitatea de energie
electrică eoliană produsă pe an în România.

Potenţialul energetic solar preconizează a se realiza
în ţara noastră, aflată în zona temperat – continentală
a Europei, este dat de cantitatea medie de energie
provenită din radiaţia solară incidentă în plan orizontal
care este de cca. 1100 KW/ metricubi pe an. Energia
solară se poate utiliza atât pentru încălzirea apei
menajere și tehnologice cât  și pentru încălzirea
spaţiilor de locuit sau de producţie.

În zona noastră geografică, în condiţiile meteo –
solare, captatorii solari termici funcţionează în condiţii
normale de exploatare siguranţă, în perioada martie –
octombrie cu un randament care variază de la 40% la
90%.

Energia solară poate să producă direct voltaic energie
electrică. Această va fi înmagazinată în acumulatori
care vor furniza energia electrică noaptea și în zilele
fără soare pentru a asigura consumul electric în zone
izolate, pentru cabane, pensiuni, ferme mici, etc.

Prin potenţialul energetic solar, România poate să
înlocuiască cca.  50% din energia necesară pentru
încălzirea apei sau cu 15% din cota de energie termică
pentru încălzirea spaţiilor de locuit sau tehnologice.
Contribuţia voltaică a energiei solare poate să ajungă
la cca. 1% din necesarul de energie regenerabilă.

Hidroenergia este un domeniu în care este exploatat
numai 48% din potenţialul hidroenergetic al României.
Potenţialul hidroenergetic al României, dat de Dunăre
și principalele râuri (exceptând unităţile hidroenergetice
sub 10 MW unitate hidro) este de cca. 40.000 GWh/
an. Zonele cu potenţial hidroenergetic sunt localizate,
în special,  în partea superioară a râurilor care izvorăsc
din lanţul Munţilor Carpaţi meridionali și orientali.

Energiei geotermale îi revine 1% din potenţialul

României în domeniul energiei verzi. Considerăm că
dimensionarea și harta energiei regenerabile a României
nu reflectă potenţialul resurselor existente în ţara
noastră. Se are în vedere numai potenţialul surselor
hidrogeotermale din Câmpia de Vest a României, care
este insuficient prospectată geologic și insuficient
exploatată în comparaţie cu vecinii noștri maghiari,
aflaţi pe aceeași falie tectonică din vestul nostru și
estul lor.

La acest capitol de resurse nu se ia în considerare
potenţialul nelimitat de căldură telurică. Utilizarea
pompelor de căldură pot pune în valoare temperaturile
telurice de la adâncimi mici care devin o sursă de căldură
pe care nu am întâlnit-o pe harta energiei.

În expoziţia “Rivulus Dominarum”, din acest an,
organizată ce CCI Maramureș, o firmă maramureșeană
va prezenta o astfel de instalaţie de încălzire a apei de
consum și încălzirea spaţiilor și clădirilor folosind
pompe de căldură care colectează  potenţialul căldurii
telurice de mică adâncime. S-au construit și sunt în
funcţiune instalaţii de încălzire cu pompe de căldură la
trei gospodării particulare. Până în prezent  nimeni
din cei îndreptăţiţi să ia la cunoștinţă despre această
sursă de căldură nu a binevoit să vină să se informeze
pentru a o introduce în harta energetică a României, ca
sursă de energie regenerabilă.

Avem hartă, avem identificate sursele naturale ale
energiei verzi, avem localizarea pe zonele ţării. Mai
avem nevoie de fonduri de finanţare, de implicarea
mediului academic, universitar, de secţiile de specialitate
ale academiei Române, de implicarea și administrarea
activităţilor, de identificare, studiu, proiectare,
execuţie, fonduri etc. de către administraţiile locale,
judeţene, regionale și guvernamentale.

Ministerul Mediului a elaborat această hartă care
trebuie dezbătută public și completată la nivel de
localităţi. De asemenea, Ministerul Mediului, prin
Administrarea Fondului de Mediu (AFM) care finanţează
proiecte care fac obiectul energie verzi, suportând 50%
din costurile eligibile ale proiectului pentru operatorii
economici și 60% pentru autorităţile locale să
organizeze întâlnire publice de informare. Sistemul
camerelor din România se oferă să fie un partener în
acest sens.

Politica de utilizare a energiilor verzi este benefică
pentru omenire, implicit pentru noi, din două motive:

- înlocuiește energiile clasice produse prin arderea
combustibililor fosili, care celor scrise mai sus, au
rezervele limitate în timp

- utilizarea surselor alternative, energia verde
produc cantităţi reduse de dioxid de carbon, care
produc asupra globului efectul de seră.

De aceea noua politică a UE se concentrează și acordă
fonduri de finanţare producătorilor și utilizatorilor
de energie verde. Prin această politică se urmărește să
se elimine dependenţa consumului energetic de anumite
centre de putere energetică(Rusia, Iran, Irak, Kuwait,
ș.a) care impunând o politică restrictivă, periculoasă,
pot conduce chiar la conflicte armate(a se vedea războiul
din Kuwait și Irak).

În iarna 2006-2007, Europa Centrală a avut de
suferit de pe urma restricţiilor în furnizarea de gaze
impuse de Rusia și Ucraina.

Prin crearea noi independenţe energetice totale sau
parţiale la nivel naţional, se poate elimina pericolul de
a fi la “mâna” furnizorilor de combustibili fosili, în
special petrol și gaze, asigurând totodată securitatea
energetică a ţării.
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prin studii de caz se face posibilă
însușirea cunoștinţelor pentru
pregătirea, respectiv efectuarea
auditului. Cursul se va desfășura
în perioada 10-13 decembrie
2007 .

Cursurile sunt susţinute de
către Academia TÜV Rheinland
România S.R.L.
♦♦♦♦♦ În perioada 5 – 13

noiembrie 2007, Camera de
Comerţ și Industrie Maramureș,
în colaborare cu Agenţia
Naţională a Întreprinderilor Mici
și Mijlocii și Cooperaţie și
UNCTAD (Conferinţa Naţiunilor

Unite pentru Comerţ și
Dezvoltare) prin Centrul regional
EMPRETEC BAIA MARE va
organiza un nou atelier
Entrepreneurship Training
Workshop – ETW din cadrul
programului EMPRETEC.

Produsul de bază oferit
participanţilor la acest program
este cursul pentru dezvoltare
individuala antreprenorială.
Acest curs-atelier (workshop) a
fost dezvoltat de către
Universitatea Harvard împreună
cu Management Systems
International si McBeer & Co,
două firme americane de
consultanţă. Inovativ în abordare,

cursul a fost numit de către David
McClelland, psihologul de la
Harvard, care a contribuit la
lansarea “revoluţiei
antreprenoriale”, cel mai
semnificativ progres in
pregătirea antreprenorială
din ultimele două decenii.

În locul prelegerilor
teoretice, se utilizează
exerciţii structurate, grupuri
de putere, prezentări video,
metode de diagnostic,
evenimente de afaceri,
chestionare și alte instrumente
menite să identifice și să
perfecţioneze comportamentele
antreprenoriale prin intermediul

practicii.
Cursului se desfășoară în

perioada 5 - 13 noiembrie
2007, cu desfășurare full-time,
zilnic, intre orele 08:30 - 18:30.
Cursul se va desfasura in limba
română.

Taxa participare/cursant
700 RON (preţul nu includeTVA).
Cursanţilor li se asigură: suport
de curs, materiale pentru curs
(rechizite, materiale necesare
curs), apă minerala, cafea (pentru
2 pauze de cafea), o masă de
prânz/zi, cocktail - final curs,
certificat de absolvire recunoscut
internaţional UNCTAD.

Diana Cheţa
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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 vieţii 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 obligaţiile
angajatorilor și lucrătorilor privind
asigurarea securităţii și sănătăţii în muncă
și cum puteţi preveni accidentele de muncă
și bolile 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 limita 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 echipamente
performante. Fără protecţie împotriva
factorilor de risc în sistemul de muncă, fără
o instruire adecvată în acest sens nici nu v-
aţi putea desfășura activitatea. Consecinţele
lipsei 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 verifică 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 implementarea reglementărilor
și regulilor guvernamentale 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
activităţilor 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.
·Acordarea echipamentului individual de

protecţie și de lucru.
·Organizarea 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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CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ
- Busola Dvs. în afaceri!

BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI
Terminal Maramureș

Vă așteptăm la BRM – Terminal Maramureș - Punct de lucru administrat de Camera
de Comerţ și Industrie Maramureș (sediul CCI Maramureș, Baia Mare Bd. Unirii nr.16,
et. III, cam.9, tel. 0362-405303, fax 0262-225794, www.brm.ro) pentru a obţine un

preţ avantajos pentru energia electrică pe care o consumaţi.

RINGUL DE TRANZACŢIONARE A ENERGIEI
ELECTRICE LA BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI

Vă așteptăm la sediul BRM – Terminal Maramureș, Punct de lucru administrat de
Camera de Comerţ și Industrie Maramureș (sediul CCI Maramureș, e-mail:
maramures@brm.ro, web: www.brm.ro) pentru a obţine un preţ avantajos pentru

energia electrică pe care o consumaţi!
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Programul de bază pentru participarea la târguri și
expoziţii internaţionale în semestrul II 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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UNIUNEA EUROPEANÃ

Proiect finantat prin PHARE

Prezentare proiect
(RURCED) – Romania – Ukraine Regional

Center for Economic Development
CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ

în calitate de Beneficiar

Pentru mai multe informatii despre relatiile dintre România si Uniunea Europeanã, viziteaza:
www.infoeuropa.ro

Implementeaza in cadrul Programului de Vecinatate Romania-
Ucraina 2004-2006 proiectul cu titlul (RURCED) – ROMANIA –
UKRAINE REGIONAL CENTER FOR ECONOMIC DEVELOPMENT,
contract no: RO 2004/016-942.01.01.08.

Obiectivul general al prezentei propuneri de proiect, corelat cu
Obiectivul global al Programului de Vecinatate 2004 – 2006,
“imbunatatirea integrarii transfrontaliere dintre regiunile de granita”,
il constituie intensificarea procesului de dezvoltare economica
transfrontaliera Romania-Ucraina (Maramures, Satu Mare,
Zakarpattya, Ivano-Frankivsk), prin imbunatatirea relatiilor
economice dintre cele doua tari.

Obiectivul specific al prezentei cereri de finantare este crearea
unei platforme pilot de dezvoltare economica RURCED, sub
forma unor centre/birouri regionale de dezvoltare economica,
in scopul intaririi domeniului operational al cooperarii
transfrontaliere. Se va realiza astfel constituirea unei retele
si a mecanismelor de lucru, fundamente ale acestei platforme
RURCED.

Activitati. Pentru a atinge obiectivele mai sus descrise, prezentul
proiect urmareste implementarea urmatoarelor activitati:

·  Organizare si management
· Crearea RURCED – CENTRULUI REGIONAL PENTRU

DEZVOLTARE ECONOMICA ROMANIA-UCRAINA cu sediul in Baia
Mare si a doua birouri pilot in Satu Mare, Ujgorod, pe langa
Camerele de Comert si Industrie aferente acestor regiuni

· Organizarea unei retele de translatori
· Stabilirea unei strategii de dezvoltare economica a zonei

transfrontaliere Romania (Maramures, Satu Mare) si Ucraina
(Zakarpatya, Ivano Frankivsk) - (organizarea a patru work-shop-uri/
2 zile fiecare – 20 participanti)

· Participarea la targuri organizate de catre cele trei Camere
partenere in fiecare dintre orasele: Baia Mare, Satu Mare si Ujgorod
si organizarea de misiuni economice

· Realizare actiuni vizibilitate – Breviar de afaceri Romano-
Ucrainean si pagina web RURCED

· Conferinta privind rezultatele proiectului si modul de continuare
a unor activitati ale proiectului

Grupul tinta al prezentului proiect este constituit din:
- 4 Camere de Comert si Industrie - Camerele de Comert si

Industrie Maramures, Satu Mare (Romania) si Transcarpathia, Ivano-
Frankivsk (Ucraina)

-  4 Consilii Judetene/Oblast-uri - Autoritatile Publice Regionale
ale judetelor Maramures si Satu Mare (Romania) si ale oblast-
urilor Transcarpathia si Ivano-Frankivsk (Ucraina)

- 2 Universitati – Universitatea de Nord Baia Mare si Ivano-
Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

- minim 80 de oameni de afaceri din Maramures, Satu Mare
(Romania) si Transcarpathia (Ucraina) participanti directi la misiuni
econimice/targuri, carora le vor fi stabilite minim 100 de contacte
de afaceri in cadrul acestor actiuni;

- minim 20 de translatori
Durata: 24 luni, in perioada decembrie 2006-noiembrie 2008
Rezultate asteptate:

· O retea de lucru, formata din Camera de Comert si Industrie Maramures
si partenerii/asociatii/participantii din cadrul acestui proiect;
· Un Centru RURCED – CENTRULUI REGIONAL PENTRU
DEZVOLTARE ECONOMICA ROMANIA-UCRAINA cu sediul in Baia

Mare, pe langa Camera de Comert si Industrie Maramures;
· Doua Birouri Pilot RURCED in Satu Mare si Ujgorod pe langa
Camerele de Comert si Industrie aferente acestor regiuni;
· Echipamente
· Patru workshp-uri organizarea si desfasurate in scopul stabilirii
strategiei de dezvoltare economica a regiunii transfrontaliere;
· 20 de participanti / workshop, adica un total de 80 de
participanti;
· O strategie de dezvoltare economica a zonei transfrontaliere
· Un profil economic al regiunii
· Trei targuri-expozitie din Romania si Ucraina la care se va
participa;
· Trei standuri expozitionale amenajate (minim 12 mp/stand);
· Sase misiuni economice organizate;
· 64 oameni de afaceri romani si ucraineni a caror participare
in cadrul misiunilor economice va fi asigurata in baza proiectului
· 16 oameni de afaceri romani si ucraineni a caror participare
in cadrul targurilor va fi asigurata in baza proiectului
· minim 100 de contacte de afaceri stabilite
· Un curs de translatori de engleza de afaceri organizat
· 20 de participanti la cursul de translatori
· O retea de translatori constituita
· Un model de Breviar de Afaceri Romano-Ucrainean
· Materiale de vizualizare

- Breviar de Afaceri Romano-Ucrainean – suport hartie –
500 exemplare

- Breviar de Afaceri Romano-Ucrainean – format
Multimedia CD, 500 de exemplare

- Pliant - format A4 pliat, 2000 de exemplare
- O pagina web a proiectului si pentru Centrul/Birourile

Pilot RURCED
- 20 de articole publicate in periodicele proprii ale

Camerelor partenere
- 30 de articole de promovare a proiectului, publicate in

presa locala din Maramures si Satu Mare
· O conferinta privind rezultatele proiectului si modul de continuare
a unor activitati ale proiectului
· Un forum de investitii Romano-Ucrainean cu tema:
“Oportunitati investitionale in Regiunea transfrontaliera Romania-
Ucraina (Maramures, Satu Mare, Zakarpattya, Ivano Frankivsk)”

Parteneri:
-Beneficiar: Camera de Comert si Industrie Maramures
-Parteneri:-Camera de Comert, Industrie si Agricultura Satu Mare

 - Camera de Comert si Industrie Transcarpatia
 - Consiliul Judetean Maramures

Asociati:- Universitatea de Nord Baia Mare
           - Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Bugetul aferent implementarii proiectului:
- Costuri totale eligibile ale actiunii: EUR 123.360
- Finantare europeana: EUR 98.000
- Cofinantare: EUR 25.360
Pentru mai multe informatii in legatura cu acest proiect, va

rugam sa ne contactati la: CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE
MARAMURES, Bd. Unirii nr. 16, 430232 Baia Mare, Maramures,
Romania, tel. +40-262-221510, 0362-405303, 0728-233908,
Fax +40-262-225794, e-mail: cci_mm@ccimm.ro, web:
www.ccimm.ro, www.proafaceri.ro.
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UNIUNEA EUROPEANĂ

Proiect finantat prin PHARE

CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ
în calitate de Aplicant principal

Pentru mai multe informatii despre relatiile dintre România si Uniunea Europeanã, viziteaza:
www.infoeuropa.ro

in parteneriat cu Camera de Comert, Industrie si Agricultura
Satu Mare, Camera de Comert si Industrie Transcarpatia (Ucraina)
si Consiliul Judetean Maramures

implementeaza proiectul (RURCED) – Romania – Ukraine

Regional Center for Economic Development, Contract no: RO
2004/016-942.01.01.08

finantat in cadrul Programului de Vecinatate Romania-Ucraina
2004-2006

In cadrul acestui proiect, in perioada sept 2007 – mai 2008

va fi asigurata participarea oamenilor de afaceri din Romania

si Ucraina la 3 targuri-expozitie desfasurate in Romania (Baia

Mare si Satu Mare) si Ucraina (Uzhgorod).

Pentru aceste targuri-expozitie (2 in Romania si 1 in Ucraina) se
va sigura prezenta subventionata in baza proiectului a unui numar
de 16 de oameni de afaceri romani si ucrainieni la aceste evenimente
(cate 4 oameni de afaceri/targ/judet).

Camera de Comert si Industrie Maramures va
- pune la dispozitia firmelor din Maramures pentru targul-expozitie

organizat in Ucraina (Uzhgorod) un numar de 4 locuri.
- intermedia pentru firmele din Maramures contacte de afaceri

pentru celelalte 2 targuri-economice care se vor organiza in Romania
(1 targ la Baia Mare si altul la Satu Mare).

Pentru targul-expozitie care se va desfasura in Ucraina oamenilor
de afaceri participanti le vor fi asigurate toate costurile aferente
deplasarii (cazarea, masa si transportul).

Graficul de desfasurare al misiunilor economice, precum si

ordinea locatiilor urmeaza sa fie stabilita in cel mai scurt timp.

Pentru mai multe informatii in legatura cu aceste misiuni
economice si pentru inscrieri, va rugam sa ne contactati la: CAMERA
DE COMERT SI INDUSTRIE MARAMURES, Bd. Unirii nr. 16,
430232 Baia Mare, Maramures, Romania, tel. +40-262-221510,
0362-405303, 0728-233908, Fax +40-262-225794, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro, web: www.ccimm.ro, www.proafaceri.ro,
persoane de contact: Maria MORCOVESCU, Florentin TUS, Bogdan
LEGANARU.

UNIUNEA EUROPEANÃ

Proiect finantat prin PHARE

CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE MARAMUREȘ
în calitate de Beneficiar

in parteneriat cu Camera de Comert, Industrie si Agricultura
Satu Mare, Camera de Comert si Industrie Transcarpatia (Ucraina)
si Consiliul Judetean Maramures

implementeaza proiectul (RURCED) – Romania – Ukraine

Regional Center for Economic Development, Contract no: RO
2004/016-942.01.01.08.

finantat in cadrul Programului de Vecinatate Romania-Ucraina
2004-2006.

In cadrul acestui proiect, in perioada sept 2007 – mai 2008

vor fi organizate 6 misiuni economice in Romania (Baia Mare

si Satu Mare) si Ucraina (Uzhgorod).

Pentru aceste misiuni economice (4 in Romania si 2 in Ucraina)
se va sigura prezenta subventionata in baza proiectului a unui numar
de 64 de oameni de afaceri romani si ucrainieni (cate 8 oameni de
afaceri/misiune economica/judet). Misiunile economice se vor axa
pe 2 paliere: activitati industriale, palier 1 si servicii/IT/comert/
turism, palier 2.

Camera de Comert si Industrie Maramures va:
- pune la dispozitia firmelor din Maramures pentru misiunile

economice organizate in Ucraina (Uzhgorod) un numar de 16 locuri,
cate 8 locuri pentru fiecare dintre cele 2 paliere.

- intermedia pentru firmele din Maramures contacte de afaceri
pentru celelalte 4 misiuni economice care se vor organiza in Romania
(2 misiuni economice la Baia Mare si alte 2 misiuni economice la
Satu Mare).

Pentru misiunile economice care se vor desfasura in Ucraina
oamenilor de afaceri participanti le vor fi asigurate toate costurile
aferente deplasarii (cazarea, masa si transportul).

Graficul de desfasurare al misiunilor economice, precum si

ordinea locatiilor urmeaza sa fie stabilita in cel mai scurt timp.

Pentru mai multe informatii in legatura cu aceste misiuni
economice si pentru inscrieri, va rugam sa ne contactati la: CAMERA
DE COMERT SI INDUSTRIE MARAMURES, Bd. Unirii nr. 16,
430232 Baia Mare, Maramures, Romania, tel. +40-262-221510,
0362-405303, 0728-233908, Fax +40-262-225794, e-mail:
cci_mm@ccimm.ro, web: www.ccimm.ro, www.proafaceri.ro,
persoane de contact: Maria MORCOVESCU, Florentin TUS, Bogdan
LEGANARU.

Pentru mai multe informatii despre relatiile dintre România si Uniunea Europeanã, viziteaza:
www.infoeuropa.ro

Misiuni economice în Ucraina și România

Târguri și expoziţii în Ucraina și România
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Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali în
luna iulie și perioada 1.I - 31.VII.2007

Direcţia Judeţeană de Statistică Maramureș prezintă:

O.R.C. Maramureș ne informează
Oficiul Registrului

Comerţului de pe lângâ
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 15.944 societăţi
comerciale, cu obligaţia
depunerii situaţiei financiare
anuale pe anul 2006, s-au
conformat 9.943 societăţi, ceea
ce reprezintă 62,36%.
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.

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 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 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 -
31.08.2007, în Registrul
Comerţului Maramureș s-au
efectuat 160.441 operaţiuni, din
care 52.696 înmatriculări, 91.030
menţiuni, 16.715 radieri.

Ponderea înmatriculărilor o
constituie S.R.L. 17.534 (54,03)
și persoane fizice autorizate în
baza Legii nr. 300/2004 (AF/PF)
13.899 (42,83%).

În intervalul 01.08.2007-
31.08.2007, s-au efectuat 834
operaţiuni, din care 307

înmatriculări, 473 menţiuni și 54
radieri.

Capitalul străin investit în
judeţ în perioada 01.01.1991-
31.08.2007 este de 60.694.612
USD și 14.826.108 RON la un
număr de 1.596 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.

In luna august 2007 numărul
societăţilor cu aport de capital
străin constituite, a fost 25 iar
volumul capitalului străin
investit în această perioadă a fost
de 36.740 RON.

In luna august 2007 sau
operat 54 radieri, din care 50
AF/PF și 4 societăţi comerciale,
motivul radierii fiind retragerea
autorizaţiei, schimbare sediu în
alt judeţ, lichidare.

Director ORC Maramureș
Lazăr Doru Alexandru

Producţia industrială realizată în perioada 1.I-
31.VII.2007, comparativ cu perioada similară din anul
2006, a fost mai mică cu 6,2% în volum absolut.

· Volumul cifrei de afaceri totale (cifra de afaceri
totala provine atât din activitatea principală, cât și din
activităţile secundare ale întreprinderilor cu profil
industrial) a întreprinderilor cu activitate principală de
industrie în perioada 1.I-31.VII.2007, a fost mai mic cu
10,7% faţă de aceeasi perioada din anul 2006.

· Investiţiile realizate în semestrul I 2007 au
înregistrat o creștere de 32,2% faţă de perioada
corespunzătoare din anul precedent.

· Lucrările de construcţii realizate în semestrul I 2007
au scăzut cu 10,1% faţă de perioada similară din anul
2006.

· Numărul pasagerilor transportaţi a scăzut în
semestrul I 2007 cu 1,4% faţă de aceeași perioadă din
anul 2006, iar la parcursul pasagerilor transportaţi s-a
înregistrat o creștere de 1,5%.

· Exporturile și importurile de mărfuri realizate în
perioada 1.I-31.V.2007 faţă de perioada corespunzătoare
din anul 2006, au fost mai mari cu 10,7%, respectiv 19,4%.

· Volumul cifrei de afaceri a întreprinderilor cu
activitate principală de comerţ cu amanuntul a scăzut în
perioada 1.I-31.VII.2007 cu 4,8% faţă de cel obţinut în
perioada corespunzătoare din anul 2006.

· 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 perioada1.I-31.VII.2007, peste nivelul
înregistrat în aceeași perioadă din anul 2006, cu 28,2%.

· Cifra de afaceri din activitatea de servicii de piaţă
prestate populaţiei a înregistrat în perioada 1.I-
31.VII.2007 o scădere de 24,3% faţă de perioada similară
din anul 2006.

· Capacitatea de cazare turistică în funcţiune a
structurilor de primire turistică în semestrul I 2007 a
fost mai mare cu 7,4% faţă de aceeași perioadă din anul
2006.

· Câștigul salarial mediu nominal brut, pe ţară, în luna
iulie 2007 a crescut cu 1,8%, iar câștigul salarial mediu
nominal net a fost mai mare cu 1,7% comparativ cu luna
iunie 2007.

· Raportul dintre indicele câștigului salarial mediu
nominal net și indicele preţurilor de consum, în luna iulie
2007, a fost de 118,8% faţă de luna corespunzătoare din
anul precedent, si de 108,2% comparativ cu luna
octombrie 1990.

· Preţurile de consum al populaţiei, pe tară, în luna
iulie 2007 au crescut cu 0,3% faţă de luna precedentă și
cu 4,0% faţă de luna iulie 2006. În raport cu luna decembrie
2006, rata inflaţiei a fost de 1,9%, ceea ce corespunde
unei medii lunare de 0,3%, comparativ cu 0,4% în aceeași
perioadă din anul 2006.

· Numarul șomerilor înregistraţi la sfârsitul lunii iulie
2007 era de 7669 persoane, în scădere cu 467 persoane
faţă de luna precedentă, iar rata șomajului a fost de 3,7%
(3,9% în luna precedentă) și de 2,8% pentru femei (2,8%
în luna precedentă).

· Numărul mediu al pensionarilor, în trimestrul II
2007, era de 125.726 persoane, mai mic cu 1431 persoane
(-1,1%) comparativ cu trimestrul II 2006, în principal,
pe seama scăderii numărului pensionarilor de asigurări

sociale agricultori, unde se înregistrează un minus de
1790 persoane (-11,2%). Distribuţia după sistemul de
pensionare reliefează faptul că pensionarii de asigurari
sociale de stat deţin ponderea majoritară (88,5%).

· Evoluţia principalelor fenomene demografice în
semestrul I 2007, comparativ cu perioada
corespunzătoare din anul 2006 a fost caracterizată de
scăderea natalităţii, mortalităţii generale și a
mortalităţii infantile.Numărul căsătoriilor și cel al
divorţurilor a fost în creștere. Scăderea numărului de
născuţi vii cu 205 s-a reflectat în diminuarea ratei
natalităţii de la 10,6 la 9,8 născuţi vii la 1000 locuitori.
Numărul decedaţilor a fost în scădere cu 79, iar rata
mortalităţii a scăzut de la 11,1 la 10,8 decedaţi la 1000
locuitori.

Sporul natural negativ al populaţiei a fost de -253
persoane faţă de -127 persoane în perioada
corespunzătoare din anul 2006.

Creșterea numărului de căsătorii cu 303 a determinat
o creștere a ratei nupţialităţii de la 5,6 la 6,8 căsătorii la
1000 locuitori ; rata divorţialităţii a fost de 1,93
divorţuri la 1000 locuitori (1,58 la 1000 locuitori în
perioada similară din anul 2006).

Numărul decedaţilor sub 1 an a scăzut cu 8, rata
mortalităţii infantile scăzând de la 13,9 la 11,9 decese
sub 1 an la 1000 născuţi vii.

· Numărul societăţilor comerciale cu aport de capital
străin (date furnizate de Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului)înmatriculate în perioada 1.I-31.VII.2007
a fost de 127 cu un capital investit de 304.805 euro.

DIRECTOR EXECUTIV DJS MARAMUREȘ
VASILE POP



HERMES CONTACT10

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
BULGARIA

� Firmă din Bulgaria solicită vată
minerală. (4475)

EGIPT

�Firmă din Egipt solicită stocuri de hârtie
pentru reutilizare(orice tip, dimensiune,
grosime, fie in role, fie in foi). (4468)
�Firmă din Egipt solicită alcool sanitar.

(4469)
�Firmă din Egipt solicită: silicat de sodiu,

sodă calcinată(Soda Ash Light/Dense),
bicarbonat de sodiu, carbonat de potasiu,
sulfat de sodiu(Sodium Sulfate Anhydrous),
tr ipolifosfat de sodiu(STPP), soda
caustică(fulgi, solida, perle, lichida). (4470)

FRANTA

�Firmă din Franţa solicită șasiuri din fier.
(4465)

�Firmă din Franţa solicită case din lemn
tip cabană. (4466)

GERMANIA

�Firmă din Germania solicită banda
plastic izolanta PE-LD. (4480)
�Firmă din Libia solicită placaj(Plywood)

WBP-glue/doublesided, 13/ply în următoarele
dimensiuni: 2,44x1,22x0,18 și cantităţi de
5.000 bucăţi. Firma mai solicită oferte
tehnice și comerciale pentru pompe de apă
de diferite tipuri și dorește să fie contactată
de o firma specializată în construirea de
mini-fabrici de BCA. (4467)
�Firmă din Libia solicită cherestea de

brad(pentru construcţii): L=3-4 m, l=10,
12, 15 cm, h=2,5 cm în cantitate de
3.000 mc/an.(4472)
�Firmă din Libia solicită: mobila de birou,

dormitoare(adulţi și copii), camere de zi,
mobilier hol, biblioteci, bucătării, covoare,
seturi de pat, saltele, perne, etc. (4473)

PALESTINA

�Firmă din Palestina solicită conserve de
legume și fructe, conserve de carne. (4478)

SERBIA

�Firmă din Serbia solicită sulfat de
amoniu. (4476)
�Firmă din Serbia solicită îngrășăminte

chimice. (4477)
THAILANDA

�Firmă din Thailanda solicită: faină din
orez, amidon de porumb, amidon din grâu,
amidon din cartof, produse agricole. (4479)

OFERTE
ISRAEL

♦Firmă din Israel dorește să exporte
echipamente și articole stomatologice.
(4474)

LIBAN

♦Firmă din Liban oferă fructe si legume
proaspete. (4471)


